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نوزده”هویتشانراپنهانمیکردند.درخارجازدانشگاههانیزناشران،کتابفروشیها،
چاپخانههاونویسندگانومحققانغیردانشگاهیوضعمشابهیداشتند.درعینحال،
دستگاههایسرکوبدولتاطالعیازعلوماجتماعیوانسانینداشتندومارکسیسمرا
باکمونیسموکمونیسمرابااحزابکمونیستییکیمیدانستندوسرکوبهمهرادر

دستورکارقراردادهبودند.

از بسیاری ،1۳۴۰ دهۀ در دانشگاهی آموزشی نظام بر حاکم فکری اختناق بهرغم
امیرحسین استادان، از یکی و داشتند گرایش وکمونیسم مارکسیسم به دانشجویان
زبانی با را دیالکتیک ماتریالیسم و تاریخی ماتریالیسم نیز ،)1۳8۰-1۳۰۳( آریانپور
غیرشفافتدریسمیکرد.درایننوشته،براساستجربۀشخصیدوراندانشجوییام
درسالهای1۳۴۰تا1۳۴۴دردانشگاهتهرانودانشسرایعالیو1۳۴8تا1۳51
دردانشگاهتهران،فرایندآشناییخودموعدهایازدوستاندانشجویمرابامارکسیسم
آکادمیکبازگومیکنموبهمحدودیتهاوامکاناتیادگیری،ازجملهفقرمواددرسی
وکمبنیگیکتابخانههاوکتابفروشیها،اشارهمیکنم.منظورازتدریس،دراینجا،فقط
درسدادناستاددرکالسنیست،بلکهمراودۀاستادودانشجو،رابطۀهردوبادانشگاه
ونظامسیاسی،برنامهومواددرسی،کتابخانه،کتابفروشیوشرایطملیوبینالمللی
تولیدوتوزیععلوماجتماعیوانسانیرادرنیزبرمیگیرد.دراینتحقیق،عالوهبر
تجربۀشخصیازگفتوگوبادانشجویانسابقآریانپور،نوشتههاومصاحبههایاوو
سال1۳8۰ در او درگذشت از بعد همکارانش و دانشجویان که بردهام بهره مطالبی

نوشتهاند.

الف. گستره و زمینه ها
زمینة کشوری

تدریس،تحقیق،ترجمهوتألیفدرحوزۀعلوماجتماعی)جامعهشناسی،انسانشناسی،
اقتصاد،زبانشناسی،روانشناسی(درایراندربسترتحوالتدهۀ1۳۴۰ازجملهتوسعۀ
شهرنشینی،اصالحاتارضی،گسترشآموزشمتوسطهوعالی،رشدقشرروشنفکرزن،
تجزیۀاپوزیسیونسیاسی،ظهورتشکالتانقالبیوشروعدورجدیدیازجنبشهای
اجتماعیشکلگرفت.بعدازچندسالاختناقسیاسیوفکریبهدنبالکودتای۲8
محدودی فضای 1۳۴۲ تا 1۳۳9 سالهای سیاسی و اقتصادی بحران ،1۳۳۲ مرداد
درسالهای آورد. پدید آن از وخارج دانشگاهها در نیمهعلنی فعالیتسیاسی برای
آغازینایندهه،اپوزیسیونخواست“شاهبایدسلطنتکند،نهحکومت”و“اصالحات
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آری،دیکتاتورینه”رامطرحمیکرد.جنبشدانشجوییدرابتداهواداراینمطالبات
اصالحطلبانۀجبهۀملی،نهضتآزادیایرانوحزبتودهبود،ولیدراواسطدههاز
راند. حاشیه به را آن اصالح رژیمخواست سرنگونی شعار با و اینسیاستگسست
دانشجویان،همدرایرانوهمدرخارجازکشوردرکنفدراسیونجهانیمحصلینو
دانشجویانایرانی،دراینزمینهنقشفعالیداشتندوتشکالتجدیدیچونسازمان
چریکهایفداییخلق،سازمانانقالبیزحمتکشانکردستانوسازمانهایکمونیستی
جدیدیکهازحزبتودهوخطمشیاتحادشورویبریدهبودندوبهمائوییسمروی
آوردهبودندچشماندازسیاسیایرانرادگرگونکردند.جداییرادیکالازاصالحطلبیدر
جریاناتاسالمینیزباظهورسازمانمجاهدینخلقصورتگرفت.گرایشبهمارکسیسم
حتیدراینجریاندینیهمقویبودکهدرفرایندتغییرایدئولوژیبهانشعابانجامید.

درتحقیقاتیکهدرسالهایاخیردربارۀروشنفکریوروشنفکرانایرانصورتگرفته
است،تأکیدبرروشنفکراناسالمیوملیاستوکمتربهمارکسیستهاوکمونیستها
ازآریانپوراسمینمیبرند.۲حتیوقتیکهموضوعبحثچپ توجهیشدهومعموالً
ایرانهمباشد،۳فقطبهاشارۀکوتاهیبسندهمیکنند.۴اینسکوتیاحذفدرشرایطی
صورتمیگیردکهکمونیستها،ناسیونالیستهاواسالمیهادریکقرنگذشتهسه
وزنۀاصلیومتعارضدرعرصۀسیاستوفرهنگکشوربودهاندودردهههای1۳۴۰
ودرسها مارکسیسمگذاشت به برگرایشجوانان بسیاری تأثیر آریانپور و1۳5۰،
و بازرگان مهدی شریعتی، علی اسالمی آثار و تدریس با تعارض در نوشتههایش و
همراهانشانقرارمیگرفت.همستیزیهاوهمگامیهایبیناینسهجریاندرعرصههای

2Negin Nabavi (ed.), Intellectual Trends in Twen-
tieth-Century Iran: A Critical Survey (Gaines-
ville, FL: University Press of Florida, 2003); Ali 
Gheissari, Iranian Intellectuals in the 20th Cen-
tury (Austin, Texas: University of Texas Press, 
1998); Ali Mirsepassi, Intellectual Discourse and 
the Politics of Modernization: Negotiating Mo-
dernity in Iran (Cambridge: Cambridge Univer-
sity Press, 2000).

 3Maziar Behrooz, Rebels with a Cause: The Fail-
 ure of the Left in Iran (London: I.B. Tauris,
.2000)
۴مهرزادبروجردیدرروشنفکرانایرانیوغرب:پیروزی
“دانشمند، عنوان با آریانپور از بومیگرایی دردناک
استاد،مترجم”درصفحۀ188درفهرست“روشنفکران

وچهرههایسیاسیایران”یادکردهاست،امادرمتن
کتابفقطدوباردرپانوشتنامآریانپورآمدهاست،
آثار مترجمین گروه جزو و 1۴5 صفحۀ در بار یک
فلسفیوباردیگردرصفحۀ118باعنوانمؤلفزمینۀ
جامعهشناسیکهبهنظرنویسنده“محبوبترینکتاب
سالهای ایران در دانشگاهی جامعهشناسی درسی

19۶۰و19۷۰بود.”بنگریدبه
 Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and
 the West:The Tormented Triumph of Nativism
(Syracuse, NY: Syracuse University Press, 1996).
و سکوالر جهانبینی با آریانپور که آنجا از
غربزدگی مخالفان معدود از یکی انترناسیونالیستیاش
بحث در که بود آن انتظار بود، بومیگرایی و آلاحمد
پیروزیبومیگراییدراینکتاببیشتربهاوپرداختهشود.



۳۶۷ ایران نامه، دورۀ جدید، سال ۱، شمارۀ ۱، بهار ۲۰۱۶/۱۳۹۵

مختلفسیاست،فرهنگ،ایدئولوژیوآموزشوپرورشبعدازسقوطرضاشاهوسیعتر
وعلنیترشد.5کنترلملّیونواسالمیونوسرکوبکمونیستهادردهههای1۳۲۰
تا1۳5۰برایرژیمسلطنتیمسئلهایحیاتیبهشمارمیرفت.بااینهمه،ضدیتبا
نبود، ایران ایدئولوژیمارکسیستیفقطدغدغۀسیاستداخلی و جنبشکمونیستی
بلکهدربسترجنگسردبهشکلجریانیبینالمللیدخالتفعالامریکاوانگلستانرا

درزندگیسیاسیایراندرپیداشت.۶

زمینة بین المللی
بلکه مجزا، و تصادفی تحولی نه ایران دانشجویی جنش و روشنفکران شدن انقالبی
بخشیازرادیکالشدنجوانانوجنبشهایاجتماعیدرسراسردنیابهشمارمیرفت.
جنبشهایرهاییبخشملیدرافریقاوآسیاوامریکایالتین،ازجملهدرالجزایرو
مردم مبارزات مائو، رهبری به بینالمللی کمونیستی جنبش در بزرگ انشعاب کوبا،
چین، در پرولتاریایی فرهنگی انقالب کارگران، دانشجویان، زنان، جنبشهای بومی،
از امریکاییها،جنبشضدجنگویتنامومبارزاتدیگربسیاری افریقاییـ مبارزات
مردمدنیارابهعرصۀسیاسترادیکالکشاند.۷برایمثال،دانشجویانوکارگرانفرانسه
درماهمه19۶8طیمبارزاتخیابانیوباشعارهایینظیر“شورشرواست”و“واقعبین

باش،غیرممکنراطلبکن”حکومتژنرالدوگلرابهآستانۀسقوطرساندند.8

5برطبقمنبعیاسالمی،بعدازسقوطرضاشاه“مبارزهبا
مارکسیسموالحاد...یکیازمحورهایاصلیمبارزات
فکریمتفکران،نویسندگانوسخنورانمذهبیاعماز
اساس بر هم “حاکمیت و بود غیرروحانی” و روحانی
مارکسیسم با مخالف غرب، اردوگاه به وابستگیاش
بودوآنرارقیبجدیخودمیدیدوبههمیندلیل،
میکوشیدتاازهروسیلهایبرایمبارزهبامارکسیسم
استفادهکند.نتیجهآنکهدرزمینۀمبارزهبامادیگری،
پهلوی تازهکار “رژیم شد. منتشر کتاب” عنوان دهها
...برایدفعخطرکمونیستها،وبهویژهجلوگیریاز
نفوذشوروی،بهمذهبتوجهداشت.”بنگریدبهرسول
جعفریان،جریانهاوسازمانهایمذهبی-سیاسیایران
انقالب پیروزی تا محمدرضاشاه آمدن کار روی )از
اسالمی(سالهای1۳۲۰-1۳5۷)چاپ9؛تهران:خانه

کتاب،1۳8۷(،۳۰-۳1و۳۴.
سال در اصفهان در انگلستان کنسول مثال، ۶برای
19۴5برایتشکیلیکجبهۀضدکمونیستیتالش
میکرد.بنگریدبهمکاتبۀکنسولباوزارتامورخارجه
انگلستاندر9مه19۴5،بهنقلازیرواندآبراهامیان،
مقاالتیدرجامعهشناسیسیاسیایران،ترجمۀسهیال

ترابیفارسانی)چاپ۲؛تهران:شرکتشیرازهکتاب،
1۳9۰(،1۴۴.برایمنابعدستاولدربارۀفعالیتهای
ضدکمونیستیایاالتمتحددرایران،ازجملهاستفاده
ازنشریات،کتابخانه،دانشگاهوروزنامهنگاران،بنگرید
بهمکاتباتدیپلماتیکدرآرشیوامنیتملیامریکادر

پایگاهاینترنتیدانشگاهجورجواشنگتن
The National Security Archive, Documentation 
on Early Cold War U.S. Propaganda Activities 
in the Middle East, http://www2.gwu.
edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB78/

۷براینمونههایامریکاوکانادابنگریدبه
Max Elbaum, Revolution in the Air: Sixties 
Radicals Turn to Lenin, Mao and Che (London: 
Verso, 2002); Lara Campbell, Dominique 
Clément and Gregory Kealey (eds.), Debating 
Dissent: Canada and the Sixties (Toronto: 
University of Toronto Press, 2012). 

8برایمثالبنگریدبه
Kristin Ross, May ’68 and its Afterlives (Chicago: 
The University of Chicago Press, 2002).
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و تئوری از ملی رهاییبخش مبارزات و اجتماعی جنبشهای بیشتر سالها این در
دنیای در هم مارکسیسم زمان، همان در میگرفتند. الهام مارکسیستی ایدئولوژی
رادیکالیسم بهسوی ازآن اینجنبشهادگرگونمیشد،بخشی آکادمیکوهمدر
کمونیست احزاب درون موجود. وضع اصالح طرف به دیگر بخش و میرفت بیشتر
ایدئولوژیک و اختالفاتسیاسی به نیزکودتای195۶خروشچفکه طرفدارشوروی
بهشیوهایغیرعلنیدامنزدهبود،درسال19۶۴بهمهمترینانشعاببعدازتجزیهو
انترناسیونالدوم)1889-191۴(منجرشد،بهقسمیکهجنبشکمونیستی سقوط
و سرمایهداری را شوروی نظام مائو نظرات اساس بر 19۶۰ دهۀ دوم نیمۀ در نوین
مارکسیسمحزبیــدولتیآنرارویزیونیسمیاایدئولوژیبورژواییقلمدادمیکرد.به
اینترتیب،مارکسیسمکهچنددههباتئوریوپراتیکسوسیالیسمدرشورویمترادف
بود،بهواسطۀشکستاینتجربهوباقرارگیریدربرابرجدلهایجدیدرعرصۀتئوری
وفلسفهوایدئولوژی،ازدرونتجزیهشدومائوئیسمدرجوارلنینیسمبهمثابهراهتداوم

مارکسیسمدانستهشد.9

زندگی تغییراتچشمگیریدر امریکایشمالی، و اروپا در بهویژه ایندهه، مبارزات
دانشگاهیپدیدآورد،ازفقدانآزادیبیانوآزادیآکادمیکگرفتهتارابطۀاستادو
دانشجو،روابطجنسیتونژادیوبرنامههایآموزشیوشیوۀتدریس.زمینههایجدید
دانشازقبیلمطالعاتزنان،مطالعاتسیاهانوتئوریهایضدنژادپرستیمحصول
مبارزاتایندههاند.مارکسیسموفمینیسمدرنقددانشسنتیووابستگیآنبهنظام
حاکمنقشفعالیبازیمیکردند.استادانودانشجویانرادیکالدرجریانگسستاز
یادگیریوروشهایتحقیقی بهخلقسوژهها،نشریات،شیوههای دانشمحافظهکار
نقادانهدستزدند.1۰برایمثال،فقطدرزبانانگلیسیدرایندههودهۀبعدنشریات
ادواریگوناگونیچونجامعهشناسشورشی)امریکا،19۶9(،مجلۀچپنو)بریتانیا،
19۶۰(،انسانشناسیدیالکتیک)امریکا،19۷5(،نقدانسانشناسی)بریتانیا،19۷۴(،
مجلۀاقتصادسیاسیرادیکال)امریکا،19۶9(،مجلۀتاریخرادیکال)امریکا،19۷۳(،و

مجلۀفلسفۀرادیکال)بریتانیا،19۷۲(منتشرمیشدند.

9براینمونۀفرانسهوامریکابنگریدبه
Richard Wolin, The Wind from the East: French 
Intellectuals, the Cultural Revolution, and 
the Legacy of the 1960s (Princeton: Princeton 
University Press, 2010); Bob Avakian, Mao 
Tsetung’s Immortal Contributions (Chicago: 
RCP Publications, 1979).

در جامعهشناسی رادیکالشدن فرایند توضیح 1۰برای
امریکاازجملهبنگریدبه

Martin Oppenheimer, Martin Murray and 
Rhonda Levine (eds.), Radical Sociologists 
and the Movement: Experiences, Lessons, and 
Legacies (Philadelphia: Temple University Press, 
1991).
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ب. تدریس جامعه شناسی مارکسیستی
درسالآموزشی1۳۳9-1۳۴۰تحصیلدردانشکدۀحقوقوعلومسیاسیواقتصادی
دانشگاهتهرانراشروعکردم.هیچیکازدرسهاییکهدردوسالاولبینهرسهرشته
مشترکبودند،برایمنگیرانبودند.سالبعدبهتحصیلدررشتۀزبانوادبیاتانگلیسی
پرداختمکهبعضیدرسهایشجالببودندودرعینحال،درکالسهایسالاولتاریخ
وجغرافیاهمحاضرمیشدم.11کالسدرسومواددرسیعلوماجتماعیوانسانیبرای
منوعدهایازدوستاندانشجوکهبیشترُکردوآذربایجانیوازوضعسیاسیوفرهنگیو
آموزشیبهشدتناراضیبودیم،درخدمتحفظنظامموجودوعلیهخواستهاوآرزوهای
به یا مادرکتابخانهها،گالریها،کتابفروشیهاودستفروشیها بیشتروقت بودند. ما
فعالیتهایفرهنگیوسیاسیمیگذشت.ماخاموشیوبیروحیکالسدرسراباغیبت
مکرروشرکتدرشورونشاطفعالیتهایسیاسیوفرهنگی،ازجملهشعرگفتن،نوشتن
وبحثوجدلجبرانمیکردیمودرشرایطیکهنوشتنوخواندنبهُکردیوترکیجرم

بهشمارمیرفت،بهخواندنونوشتنبه“زبانمادری”میپرداختیم.

یکیازدوستانم،فاتحشیخاالسالمی،کهدرمهر1۳۴۲دورۀفوقلیسانسعلوماجتماعی
نامآریانپورنظراتبسیار با ازاستادانش راشروعکردهبود،تعریفمیکردکهیکی
مهمیداردواصرارداشتکهسرکالساوبرویم.منکهامیدمرابهدانشگاهتهران
وآموزشدانشگاهیازدستدادهبودمتااوایلاسفندازپذیرشاینپیشنهادسرباز
انگلیسیدرمحل بهزبان اوبهکالسمتونعلوماجتماعی میزدم.روزیکههمراه
مؤسسۀمطالعاتوتحقیقاتاجتماعیرفتم،استادبعدازورودبهکالسوخوشوبشبا
دانشجویانازآنهاخواستکتابرابازکنندتابهمطالعۀآنادامهدهند.1۲دانشجویان
یکصداگفتندکهقراربودبحثراباتوضیحتفکروتکلمادامهدهی.پسازمدتی
اصرارهردوطرف،آریانپورتسلیمشدودوساعتدربارۀپیدایشزبانوتفکرصحبت
کرد.درپاییز1۳۴۳،دردورۀتربیتدبیردانشسرایعالیادامۀتحصیلدادمودرهمۀ
کالسهایآریانپورشرکتمیکردموآشناییامبااوبهدوستیودیدارخارجازدانشگاه
انجامید.بعدازسال1۳51کهایرانرابرایادامۀتحصیلترککردم،باآریانپورتماس

نگرفتموبعدازتغییررژیمنیزامکاندیداربااورانداشتم.

درس جغرافیا رشتۀ در که معلمی جای به 11من
در کرد، می تدریس تهران از خارج اما میخواند،
و تکالیف و تامطالبکالس کالسهاحاضرمیشدم

خبرهایمرتبطباامتحاناترابهاطالعاوبرسانم.

1۲اینکتابکپیشدهبخشیازتکاملاجتماعیگوردن
چایلدبود.بنگریدبه

V. Gordon Childe, Social Evolution (London: 
Watts & Co, 1951). 
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بااینکهعدهایازاستادانودانشجویانتمایالتمارکسیستیداشتند،فقطآریانپور
بهتدریسمارکسیسممیپرداخت.اگرچهدرهیچیکازدانشگاههادرسیتحتعنوان
مارکسیسمیافلسفۀمارکسیستیوجودنداشت،اوهمدرمتونعلوماجتماعیبهزبان
انگلیسیوهمدرتاریختمدنوفرهنگوسایردرسهایشدرمؤسساتآموزشعالی
دریافتمارکسیستیازجامعهوطبیعتعرضهودانشجویانرامجهزبهچارچوبینظری
وتاریخیبراینقدمکاتبفکریغیرمارکسیستیمیکرد.آنچهدرپیمیآیدخالصهای
سال در درسهایش مضمون اساس بر آریانپور جامعهشناسی بحثهای محتوای از
تحصیلی1۳۴۲-1۳۴۳درمؤسسۀمطالعاتوتحقیقاتاجتماعیودرسالتحصیلی
1۳۴۳-1۳۴۴دردانشسرایعالیبرپایۀیادماندههایماستودرحدیکهدسترسی

محدودمبهآثارمنتشرشدۀاواجازهدادهاست،بهنوشتههایشنیزاستنادکردهام.1۳

ماتریالیسم تاریخی: جامعه شناسی گذشته و حال و آینده 
آریانپوردرسراباتوضیحهستی)universe(،یعنیهرآنچههست)طبیعتوجامعه(،
شروعمیکرد.بهزباناو،هستیالیتناهیاست،همدرزمانوهمدرمکان،نهآغازی
داردنهپایانی،آفریدهنشده،همیشهبودهوهمیشهخواهدبودوذاتهستیحرکت
آمیبها و آب پیدایش از زمینمیپرداخت، درکرۀ پیدایشحیات به است.سپس،

گرفتهتاموجوداتپیچیدهتروظهورجانداراندرختزیونخستیها.

فرایندپیدایشانسانجایگاهخاصیدراینتاریخنگاریونظریهپردازیداشت.برخالف
انسانشناسانودیرینهشناسانغیرمارکسیست،کهدرماتریالیستترینتحلیلهایشان،
آریانپور میآورند، حساب به انسان ظهور اصلی عامل را آتش کشف یا ابزارسازی
ظهور و آگاهی و زبان پیدایش قامت، راستشدن انگشتاندست، تغییر ابزارسازی،
هنرهایاولیهراناشیاز“کار”میدانست.منظورازکارفعالیتآگاهانۀ)غیرغریزیو
غیرفطری(دخالتدرطبیعتاستبهمنظورتولیدآنچهطبیعتدرپاسخبهنیازهای

انسان)خوراکومسکنوپوشاک(فراهمنمیکند.1۴

کاردربینانساننماهاقریبپانصدهزارسالپیشودرفرایندیطوالنیشکلگرفتهبود
کهطیآنموقعیتانساننماهادرامورحیاتیجمعآوریخوراکوشکارودفاعازخود

این دانشجوی که شیخاالسالمی، فاتح 1۳دوستم،

کالسهابودپیشنویسایننوشتهراخواندومحتوای
آنراتأییدکرد.

پور آریان ح. ا. تحقیق از اجمالی پور، آریان ح. 1۴ا.
کتاب انجمن )تهران: هنر جامعهشناسی دربارۀ
تهران، دانشگاه زیبای هنرهای دانشکدۀ دانشجویان

1۳5۴(،1۲-۲5و۴8-۴5.
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وساختنپناهگاه،ابتداباتبدیلاستخوان،سنگوچوبیکهطبیعتفراهمکردهبودبه
ابزاروسپساستفادهازاینابزارهابرایساختنابزاریکهطبیعتبهدستنمیداد،بهبود
یافت.کارباعثشدکهخطرگرسنگی،قحطیوتغییراتجویواقلیمیکهباعثانقراض
هزاراننوعمیشددربیننخستینانسانهاکاهشیابد.کاروابزارسازیمستلزمهمکاری
دستهجمعیبودوبهپیدایشزبانانجامیدکهاندیشهورزیرابهسطحیعالیتررساندو
امکانانتقالتجربهازیکفردونسلبهفردونسلیدیگروانباشتآنرابهصورتدانش
جمعیفراهمکرد.انساناولیهیگانهموجودیبودکهدرفرایندمعارضهوهمزیستیبا
طبیعتبهدرکنیروهایآندستیافت،بهدخالتآگاهانهدرآنپرداختوخودرااز
ضرورتهایآنتاحدیآزادکردودرنتیجهبهانسانتبدیلشد.دراینفرایند،همانسان
تحولیافتوهمطبیعت.امارهاییازقیدوبندطبیعتمطابققوانینیاضرورتهای
طبیعتصورتنگرفت.درواقع،درروندطوالنیپیدایشانساننوعجدیدیاززندگی
یعنیزندگیاجتماعییاجامعهشکلگرفت:زندگیزیستشناختی)بیولوژیک(بهزندگی
جامعهشناختی)سوسیولوژیک(گذرکردوگذاریازتاریخطبیعیبهتاریخاجتماعیروی
داد.بهدنبالاینگذار،هیچجانبیاززندگیاجتماعیانسانوتاریخاورانمیتوانبا
نظریههاومفاهیمعلومطبیعیتبیینکرد.15اگرابزاردرحیواناتوانساننماهابخشیاز
بدنآنهابودودرنتیجهبخشیازطبیعت،درروندپیدایشانسانرفتهرفتهازبدنجداو
اجتماعیشد،یعنیآگاهانهوجمعیتکاملدادهشد،بهقسمیکههیچحدیبرتکامل
آنمتصورنیست.1۶شناختنیزبهیاریکاروزبانازبندغریزهوشناختحسیرهایی
یافت،ازآنفراتررفتوبهآگاهیتبدیلشد.تکاملآگاهینیزبهمثابهامریاجتماعی
حدومرزینمیشناسد.اینگسستازطبیعتوموجوداتدیگرهمهجانبهبود:انساناز
وابستگیبهمحدودیتهایمکانوزمانرهایییافت.درعرصۀمکان،انساندرهراقلیم
وسرزمینیقادربهادامهحیاتشد.قیدوبندزماننیزدرهمشکست.انسان،کهمانند
هرموجوددیگردرحالزندگیمیکند،برخالفسایرجانداراندارایتاریخشد،ازاسارت
حالرهایییافتوگذشتهوآیندهپیداکردوبرشانههایگذشتهوباتصورآیندهبه

دگرگونیحالپرداخت.
ویلیام ر؛ هنر، جامعهشناسی از اجمالی 15آریانپور،
آگبرنومایرفرانسیسنیمکوف،زمینۀجامعهشناسی،
اقتباسا.ح.آریانپور)چاپ۲]نشر1۴[؛تهران:نشر

گستره،1۳88(،1۲5،8۴و۴۶۲.
و دندان و چنگال پلنگ و شیر نظیر حیواناتی 1۶در

نیرویبدنابزارکاربرایکسبخوراکازطریقشکار
است،ولیجسمانیبودناینابزارمانعتکمیلوترمیم
و دشوار و طوالنیمدت بسیار برهۀ در مگر آنهاست،

غیرآگاهانۀتکاملانواع.درحالیکهبهکارگیریاولین
را ابزار تکاملبیپایان ازبدندرنخستیها ابزارجدا
بیاناستنلیکوبریکدر۲۰۰1:یک به میسرکردو
ادیسۀفضایی،اولیناستخوانپاکهنخستیهابهجای
ابزاربهکاربردند،درتکاملحیرتآورخودبهسفینۀ
فضاییتبدیلشدورهاییانسانازقیدمکانوزمان

زندگیدرزمینرانویدداد.
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ازطبیعتتصادفی انسان تاریخوفرایندگسست دلبستگیآریانپوربهدورانماقبل
نبودوبرایترسیمچشماندازحالوآیندهوتدویننظریۀاجتماعیاهمیتداشت.او
بامراجعهبهگذشتههمتصوراتخرافیدربارۀپیدایشکایناتوانسانرابهپرسش
میکشیدوهمدرادامۀبحثهایشچشماندازآیندهراترسیممیکرد.ازنظرآریانپور،
علوماجتماعیغیرمارکسیستیتواناییتبیین)explanation(پدیدۀجامعهرابهمثابه
تحولیجهانیــتاریخیندارندوعلومگوناگونفقطبهبررسیپارههایالحظههاییاز
اینتکاملمیپردازندوازبررسینظم)order(،جریانوجهتاینپویشتاریخیپرهیز

میکنند.

آریانپورسپسبهنتایجگسستتاریخاجتماعیازتاریخطبیعیمیپرداخت.کارانسان
راازخطرنابودیبهدستنیروهایطبیعتنجاتداد،امابهتضادتازهایدامنزدکه
مسیرتاریخانسانرادرحالوآیندهترسیمکرد.درحالیکهتضادانسانباطبیعت
پایانناپذیراست،گذارازگردآوریخوراکبهتولیدآندرحدوددههزارسالپیش
گامیبهپیشبودکهبهکمونیسماولیهپایاندادوبهتجزیۀجامعهبهطبقاتانجامید.
درنتیجه،تضادطبقاتیرفتهرفتهبرتضادانسانوطبیعتسایهافکند.دردورانطوالنی
دانش( و ابزار کارش، نیروی و )انسان مولد نیروهای رشد سطح خوراک، گردآوری
 social( اجتماعی مازاد یا مازاد آوردنمحصول پدید امکان که بود نازل اندازهای به
surplus(،یعنیذخیرۀخوراکبهشیوهایمنظموقابلاتکاوافزونبرمصرفمستقیم
تصاحبخصوصی امکان اجتماعی مازاد نبود نمیکرد. فراهم را گروه، کل روزمرۀ و
خوراکوپوشاکومسکنرامنتفیمیکردوازاینرواقتصادگردآوریخوراکروابط

اشتراکیراطلبمیکرد،نهمالکیتخصوصیرا.

آریانپورفرایندپیدایشجامعۀطبقاتیرابهتفصیلبیانمیکرد.درحدوددهتاهشت
پدید بیسابقهای اجتماعی مازاد اولیه وصنعت دامداری پیش،کشاورزی، هزارسال
آوردندکهاجازهدادگروهیباتصرفآن“بدونکارکردنورنجبردنزندهبمانند،”و
زمین،داموابزارتولیدراتصاحبکنندوبهراههایگوناگونبردیگرانمسلطشوند؛1۷
فرایندیکهدرحدودچهارهزارۀبعدبهپیدایشپدیدهها،روابط،ونهادهاییانجامید
کهانسانرابهصورتکیفیازسایرموجوداتمتمایزکردکهازآنجملهاندمالکیت
خصوصی،طبقۀحاکم،خانواده،شهرنشینی،تخصص،تقسیمکارپیچیده،جداییکار
فکریوجسمی،دولت،پدرساالری،دین،قانون،تجارت،علومیچونریاضیات،هندسه،

1۷آگبرنونیمکوف،زمینۀجامعهشناسی،۳۲5.
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را تحوالت این آریانپور وجنگ. ارتش ایدئولوژی، ادبیات، نوشتن، نیز و گاهشماری
حرکتیتکخطی،منفردوجداازهمنمیدانست،بلکهبهپیرویازنظریۀمارکسیستی،
قابل که میدانست اقتصادی( اجتماعیــ )صورتبندی کلیتی دیالکتیکی دگرگونی
مؤلفههای یا بنیادها این روابط نیست؛ آن تشکیلدهندۀ اجزای به تقلیل یا تجزیه
جامعهبرحسبتصادفیااتفاقشکلنگرفتهاندووزنیاجایگاهآنهادرمجموعۀروابط
بهشکل را آنها اینروضروریاستکهدرعرصۀنظریه از اجتماعییکساننیست.
زیربنا)روابطاجتماعیتولید(وروبنا)دولت،دین،هنر،قانون،علم،ادبیات،ایدئولوژیو
ماننداینها(تصورکرد،آنهمنهبهصورتروساختوزیرساختمتحجریکساختمان،
و میگیرند قرار ضدین وحدت و تضاد در همواره که متقابلی روابط شکل به بلکه
همدیگروکلصورتبندی)فورماسیون(رادگرگونمیکنند.مطابقایندیدگاه،در
تحولجامعه،برخالفطبیعت،عنصرآگاهینقشیاساسیبازیمیکند.بااینهمه،
سیرتاریختابعهواوهوسافرادنیستوحرکتیپیچیدهونسبتاًمنظم،امازیگزاگاست
کهدرضمنوقایعریزودرشتبیشمارامکانتبدیلیکصورتبندیبهصورتبندی
دیگریرافراهممیآورد.18درکاینتاریخباواقعهنگاریوکنارهمگذاشتندادههامیسر
نمیشود،بلکهنیازبهمداخلۀذهندرعینبهمددنظریۀاجتماعی)social theory(و
تبیینفلسفی)دیالکتیکضرورتوآزادی،مادهوآگاهی،ضرورتوتصادف،خاصوعام،
انتزاعیوانضمامی،ماهیتوپدیده،امکانوفعلیت(دارد.دانشجویانآریانپورسریعاً
تاریخسرگذشت تاریخداستانسرایینیستوعلماست. ایننتیجهمیرسیدندکه به
یا“ایدۀمطلق” الهی  ارادۀ مردانبزرگ،خروجوسقوطدودمانهاوسلسلهها،تجلی
یاردیفکردنوقایعمنفردوحوادثخارقالعادهوتصادفاتغیرمنتظرهنیست،بلکه
فهمجامعهشناختیگذشتهاستوفارغازنظریهنمیتوانازواقعهنگاریگسستوبه

تاریخنگاریرسید.

ازنوشتههایآریانپورمعلوماستکهدرکاوازگذارتکاملطبیعیبهتکاملاجتماعی
عالوهبرآثارکالسیکمارکسیسموتحقیقاتبسیاریازدیرینهشناسانوانسانشناسان،
متکیبهیافتههاوتحلیلهایباستانشناسمارکسیستگوردنچایلد)195۷-189۲(
بودهاست.چایلدبراساسحفاریهایخودشوفرآوری)سنتز(دانشباستانشناسی
نیمۀاولقرنبیستمنشاندادکهگذارطوالنیازموجودطبیعیبهموجوداجتماعیکه

18آریانپورایندرکدیالکتیکیمارکسراهموارهیادآور
میشدکه“انسانهاتاریخخودرامیسازند،امانهچنان

کهآرزومیکنند.”بنگریدبه

Karl Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis 
Bonaparte,” in K. Marx and F. Engels, Collected 
Works (N.Y.: International Publishers, 1979), 
vol. 11, 103. 
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نزدیکبهپانصدهزارسالطولکشیددرحدوددههزارسالپیشبهانقالبنوسنگی
فلز کارگیری به دنبال به و انجامید کشاورزی انقالب یا (Neolithic Revolution)
درحدودپنجهزارسالپیشبهانقالبشهری(Urban Revolution)تکاملیافت.19
آریانپوردرکالسهایشضمنتوضیحاینانقالبات،اصولجامعهشناسیراتحلیلو
اهمیتشناختگذشتهرابرایدرکحالوآیندهبیانمیکرد.اوبرپایانکمونیسم
اولیهوتبدیلجامعۀبیطبقهبهجامعۀطبقاتیمرثیهنمیخواندوبرگشتبهآنرا
بههیچوجهمیسریامطلوبنمیدانست،امانویدجامعۀکمونیستیدیگریراباسطح
رشدعالیترانسانوسایرنیروهایمولدمیدادومیگفتبراثرتضادهایدرونیجامعۀ
طبقاتی،“درآیندهاینهچنداندور،دورۀبهرهکشیانسانازانسانیکسرهپایان]می[
یابدونیروهایعظیمطبیعتبهسودهمۀجامعهبهکار]می[روند.آنگاهانسانخواهد

توانستبیشازپیشجبرطبیعترادرهمشکندومایۀآزادیگرداند.”۲۰

آریانپوربدونتاکیدبردورانباستانتاریخ)بردهداری(بهتوضیحصورتبندیفئودالیسم
)زمینداری(میپرداختکهطبقتحقیقاتاو،درایرانعصراشکانیانآرامآرامپاگرفت
ایران اوفئودالیسم ومانندچیندیرپاییکردونزدیکبهدوهزارسالتداومیافت.
در نتیجهمیرسیدکهطبقات این به و مقایسهمیکرد آسیا و اروپا فئودالیسم با را
“از و نکردند پیدا قاطعی” مرزهای و “مختصات اروپا، برخالف و چین مانند ایران،
یکدیگرفاصلهنگرفتندوحتیبایکدیگرآمیختند،چندانکهتضادخصمانۀزمینداران
وسوداگراناروپادرایراننظیری”نیافتودرنتیجه،توانست“قوامخودرادرمقابل

تظاهراتموقتنظامنوبنیادسوداگری”]سرمایهداری[حفظکند.۲1

آریانپوراستداللمیکردکه“اقتصادفالحتی]فئودالی[اقتصادیاستمحدود،ساکن،
مسافرت نمیتوانند افراد یعنی است، مکانی تحرک فاقد فالحتی تغییرناپذیر،جامعۀ
کنند،مهاجرتفردینمایند،دارایتحرکاجتماعینیست،یعنینمیتوانندشغلو
افکارخودرابهآسانیعوضکنند،دارایتحرکطبقاتینیست،...حکومتموروثی،
محلی،خودکامهوقانونعرفیاست،تبعیضاست،کمتغییراست.”برعکس،درجامعۀ
صنعتی]سرمایهداری[،“اقتصادمتحولووسیع،تحرکمکانیفراوان،تحرکشغلی،
تحرکاجتماعیکاماًلممکناست،تحرکطبقاتیهستیاحتیدرآیندهنفیطبقات

19آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۴۷؛آریانپور،
زمینۀجامعهشناسی،۴۶۲.

۲۰آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۲۶۷.
غروب در ایران،” تاریخ “سیر آریانپور، ۲1امیرحسین

آریانپور، امیرحسین دکتر استاد یادنامۀ فیلسوف:
انجمن انتشارات )برلن: طاهری عباس ویراستۀ

فرهنگیرسانهایایرانیان)افرا(،1۳9۰(،89و9۶.
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رویدهد،حکومتمتمرکزوغیرمحلیاستوبهیچوجهنمیتواندخودکامهباشد.”۲۲او
همدرکالسوهمدرنوشتههایشتأکیدبراینداشتکه“فئودالیسمهفتجان،بلکه
هفتادجاندارد،”اماهنگامیکه“جامعۀصنعتیبادودکشهایسیاهقشنگشبرقرار
شود”بهسراشیبسقوطمیرود.۲۳اینادعا،کهبارهابیانمیشد،اگرخارجازچارچوب
نظریۀتاریخیاوومجموعبحثهایشارزیابیشود،چیزیجزجبرباوری)دترمینیسم(
بزرگ تأکیدمیکردکه“مادرقضاوت او اما نیروهایمولدنیست، نظریۀ یا فناورانه
تاریخیبایدپهنهحوادثرادرنظربگیریمنهلحظهایازلحظاتحوادثرا.دریک
موجودزندهمثلتاریخبایدجریانرادید.آیاجریانگذشتۀتاریخوفعلیآنبهچهسو
میرود؟هرگاهگذشتهوحالرامعینکنیمبااطمینانمیگوییمکهداردبهاینسو

میرودبنابراینآنچهمامطرحمیکنیمآیندۀاجتنابناپذیربشراست.”۲۴

اودر بود. ازسرمایهداریبهسوسیالیسموکمونیسم این“آیندۀاجتنابناپذیر”گذار
چاپاولزمینۀجامعهشناسیکهانتشاراتدانشگاهتهرانمنتشرکردهبودنوشتکه
جامعهگرایی)سوسیالیسم(باالخرهسرمایهداریرابرمیاندازدوبهزبالهدانتاریخخواهد
افکند.۲5درجایدیگرهمگفت“انسانیتیبرایاولینباردرتاریخطلوعخواهدکردیا
شایدتاریختازهشروعخواهدشد،زیرادنیاییکهانسانهابرادروبرابرنباشندماقبل

تاریخاست.”۲۶

ماتریالیسم دیالكتیک: روش پژوهش 
بود پدیدۀجدیدجامعهگسستی پیدایش و اجتماعی تاریخ به تاریخطبیعی از گذار
کهدرآنهمتحولخودبهخودی)بدونبرنامهریزیودخالتآگاهانه(وهمدخالت
بازی مهمی نقش انسان( ازذهن دنیایخارج معنی به reality( واقعیت در آگاهانه
کردند،گرچهباآغازتقسیمجامعهبهطبقاتودوجنسیتمتعارض)زنومرد(مداخلۀ
آگاهانهدرروندتاریخبهشکلیروزافزوندستباالراگرفت.ازاینروتعجبآورنیست
کهآریانپورفقطبهنقشتعیینکنندۀآگاهیدرپیدایشانسانبسندهنمیکردوخود

۲۲امیرحسینآریانپور،“آدمسازیوآیندهسازی،”فردوسی
ماهانه)خرداد1۳۴۶(،۲۲.

۲۳آریانپور،“آدمسازیوآیندهسازی،”۲۳.

۲۴آریانپور،“آدمسازیوآیندهسازی،”۲۲.
۲5نقلبهمضمون.گفتهمیشدکهاینجملۀآریانپور
رابهاطالعشهبانوفرحرساندهبودندواوهمازهوشنگ
نهاوندی،رئیسدانشگاهتهران،توضیحخواستهبودکه

چراچنینکتابیرامنتشرکردهاند.

به اشاره .۲۰ آیندهسازی،” و “آدمسازی ۲۶آریانپور،
ایننکتۀمارکسکه“سرمایهداریماقبلتاریخجامعۀ
انسانی”استوتاریخباپایانآنآغازمیشود.بنگریدبه
Karl Marx, A Contribution to the Critique of 
Political Economy. Translated from the German 
by S. W. Ryazanskaya (Moscow: Progress 
Publishers, 1970), 22. 
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شناختوآگاهیراموضوعتحقیقوتدریسقرارمیدادوبهویژهبهنظریۀشناخت
)اپیستمولوژی(ومنطقدیالکتیکتوجهمیکرد.اگرآگاهینقشیاساسیدرگذشته
ایفاکردهاست)طبقاتیشدنجامعه(،دربرچیدنایننظاموخلقبدیلآن)جامعۀ
بیطبقه(نقشفعالتریبرعهدهدارد.تصادفینیستکهفلسفۀمارکسیستیاززمان
فردریکانگلستاکنونمسئلۀاساسیفلسفهرارابطۀآگاهیومادهمیداند.مارکس
تأکیدکردکهفیلسوفانفقطدنیارابهشیوههایگوناگونتفسیرکردهاند،حالآنکه

مسئلهتغییرآناست.۲۷

ماده و ماده گراییمسئلهایکهدرعرصۀفلسفه،همبرایمبتدیانوهمبرایبسیاری
ازناقدانمارکسیسم،ناروشنبودوآریانپوربهتوضیحآنمیپرداختدرکمارکسیستی
ازمادهومادهگرایی)ماتریالیسم(بود.مفهوم“ماده”درفلسفۀمارکسیستیبامفهوم
و “مادیات یا روح” و “ماده سر بر مارکسیسم بحث دارد. تفاوت آن سنتی و علمی
معنویات”نیست،بلکهبرسر“مادهوآگاهی”است.مادهدرفلسفۀمارکسیستیبهمعنی
علمیآنکهِجرمدارد،فضااشغالمیکندوبهشکلمایعوجامدوگازظاهرمیشود
نیست،بلکهبهمعنیفلسفیهرچیزیاستکهدرخارجازارگانیسمــوازجملهذهن
ــانسانومستقلازآنوجوددارد.بهاینترتیب،مادهبهمعنیفلسفیهمشاملماده
بهمعنیعلمیاستوهمافکار،عاطفه،زبان،مفاهیموآنچهرامعنویاتمینامنددربر
میگیرد.مادهوآگاهیجداازهموجودندارند،بلکهوحدتضدینراتشکیلمیدهند،

بههمدیگروابستهاندوبههمدیگرتبدیلمیشوند.

است، اطرافآن ومحیط )ارگانیسم( بدن بیوقفۀ شناختشناختمحصولتصادم
انسان و میکند تغییر انسانی کار با “محیط میانجامد: دو هر تغییر به که تصادمی
کنشهای . . . صورت به را فطری بازتابهای و مییابد تکامل محیط تحریک با
غیرغریزیدرمیآورد.آگاهی(consciousness)یاشناخت(cognition)نتیجۀاین
تحول و اجتماعی روابط بودن غیرغریزی بر که همانگونه آریانپور کنشهاست.”۲8
تاریخیتأکیدمیکرد،شناخترانیزفرایندیغیرفطریوغیرغریزیبهحسابمیآورد.

شناختتراوشمغزیاغدههانیست:

میدانیمکهتمامهستیدرتغییروتکاپویدایماست.انسانکهشناسندۀواقعیت
است،هموارهدرتحولاست،ومحیطکهموضوعشناختانساناست،هرلحظه

27Karl Marx, “Thesis on Feuerbach,” in Karl Marx: 
Selected Writings, edited by David McLellan (2ed., 

Oxford: Oxford University Press, 2006), 171-173.
۲8آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۳9.
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دگرگونمیشود.چونفاعلشناخت)انسان(وموضوعشناخت)محیط(هردودر
تغییرند،رابطۀآندوکهشناختباشد،بریکحالنمیماند؛ودرنتیجه،حقیقت
کهصفتشناختاست،نمیتواندکیفیتیثابتومعینباشد.همچنانکههستی
جاودانهدرکاردگرگونیاست،حقیقتهانیزدگرگونمیشوند.درموردهرنمود
واحد،آنچهدیروزحقیقتبود،امروزجایخودرابهحقیقتیدیگرمیدهدوآنچه

امروزحقیقتاست،فردامبدلبهحقیقتیبزرگترخواهدشد.۲9

آریانپورفلسفهرابهکارفیلسوفانمحدودنمیکردومعتقدبودکه“هرانسانیــچه
نیست این مسئله . . . دارد فلسفهای یا جهانبینی خود نخواهدــبرای چه بخواهد،
کهآیادارایفلسفهباشیمیانباشیم؛مسئلهایناستکهتاچهپایهمیتوانیمفلسفۀ
خودرادرستبدانیموبدانتکیهکنیم”وفلسفۀمطلوبآناستکهمحصولآخرین
دستاوردهایعلوموهنرهاباشدوکارفیلسوفایناستکه“بینشکلیدرستیفراهم
بهبود برانگیزدوبدینوسیلهموجب بهتصحیحجهانبینیهایخود را آوردومردم
زندگیاجتماعیشود.”۳۰ازاینبحثوبسیارینوشتههایآریانپورمیتوانپیبردکه
چرابسیاریازآثارشرابهبررسیروشتحقیقومنطقونقدمکاتبفکریوفلسفی
وهنریاختصاصدادهاست.اودرکالسهایشمبارزۀفکریدرعرصۀشیوۀاندیشیدن،

یعنیتعارضمنطقدیالکتیکوغیردیالکتیک،راتوضیحمیداد.

با تاریخی ماتریالیسم از بیشتر دیالکتیک ماتریالیسم اصطالح دیالكتیكی منطق 
دیالکتیک بهجای باسانسورچیان مقابله برای آریانپور تداعیمیشود. مارکسیسم
ارسطویی یا ایستا را ومنطقغیردیالکتیکی پویا یامنطق میگفتمنطقدینامیک
یا ذهنی انعکاس چه و عینی چه پدیدهای، یا نمود هر ایستا، منطق در مینامید.
لفظیآن،هماناستکههست)الف،الفاست(،هیچچیزیمتضمننقیضخودش
نیست)الفناالفنیست(وهرچیزیمتضمنفقطیکیازدونقیضاست)xیاالف
استیاناالف(.دراینمنطق،کهمبنایتفکردوباورانه(dualism)است،هرچیزیا
ایناستیاآنوهیچچیزنمیتواندهماینباشدوهمآن.برعکس،دردیالکتیکهر
پدیدهایمدامدرتغییراست،“ذاتاًپویا”استوالفهرگزالفنیست.۳1برایمثال،

آریانپورمیگفت:

۲9آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۳.

۳۰آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۷.
۳1امیرحسینآریانپور،دومنطق،در

http://www.xalvat.org/Ketabkhaneh-eXalvat/
Ad a b i y at / Ne v i s s a n d e g a n / Ar y a np o ur /
dowmantegh.pdf
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بههیچوجهانسانهایاقالیمواعصاررامانمیتوانیمیگانهبدانیم.آنچهدراین
موردیگانهاستناماست.نامانسانچنانکهنامبندهآرینپور]آریانپور[است،
دیروزهمبوده،پنجسالدیگرهماگرزندهباشمخواهدبودلذادرمنچنین

هویدامیشودکهمنیکنفرواحدم،اینغلطاست.

اینتغییربیپایانبیشازهرچیزناشیازتضادهایدرونپدیدهاست.تضاد)تناقض(
همنه“حادثهایموقتیااستثنایی،”بلکه“ذاتمستمر”هرپدیدهاست.بهگونهای
این از و ستیزهاند” در ثباتبخش نیروهای با تغییرآور “نیروهای لحظه هر در که
(process)به رو،درستتراستکهپدیدههارانهاشیاییایستاوثابتبلکهفرایند
حسابآوریم.بهطورخالصه،“هرواقعیتیجاودانهدرکارشدناست.شدنهمان
نیزهست ناالف ولی است، الف الف بهدیگرسخن، . . . است نبودن وهمان بودن
ناالف در الف مساعد، درشرایط و میافزاید ناالف بر و میکاهد الف از لحظه هر و
مستهلکمیشود.”۳۲گذشتهوحالوآیندهنیزبرشهایزمانیجدایامستقلازهم
تضاد و رابطۀهمگونی بلکهدر نیستند،
و گذشته پدیدهای هر میگیرند: قرار
حالوآیندهداردووضعحالهرپدیده
زایندۀ هم و آن گذشتۀ وضع زادۀ هم
دو چشمگیر تفاوت است.۳۳ آینده وضع
منطقراازهمینبازگوییکوتاهمیتوان
منطق دو رابطۀ آریانپور اما دریافت.
پرتو در “اگر میدید: دیالکتیکی هم را
منطقپویابهعلممنطقایستابنگریم،”
آن “آشفتهاندیشی”های از میتوانیم
“منطق که دریابیم و بجوییم دوری
ایستابهعنوانوجهیازمنطقپویاابزار
عنوان به پویا، منطق و است استدالل
هستی درنگناپذیر کشاکش نمودار
آفرینش هرگونه محور نیستیناپذیر،

علمی،فلسفییاهنریاست.”۳۴

۳۲آریانپور،دومنطق،11.

۳۳آریانپور،دومنطق،1۲.
۳۴آریانپور،دومنطق،1۳-1۲.
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یکیازبینشهاینظریکهدانشجویاندرطولسالتحصیلیدرمییافتندودربحثها
بهکارمیگرفتندنقدجبرباوریدرنظریۀغیرمارکسیستیبود:نقدزیستشناسیگرایی،
یعنیاعتقادبهنقشتعیینکنندۀوجودزیستیانساندرتبیینوجوداجتماعیاشیا
جغرافیاگرایی زیستشناختی؛ قوانین اجتماعیطبق پدیدههای تبیین دیگر، بیان به
یعنیتبیینپدیدههایاجتماعیبراساسعواملجغرافیایی؛فیزیکگرایییعنیتبیین
پدیدههایاجتماعیبامقوالتعلمفیزیک؛وروانشناسیگرایییعنیتبیینپدیدههای
ماتریالیستیــبه روانشناسی به آریانپور اینکه با روانیات.۳5 اساس بر اجتماعی
اما میپرداخت، آن تحقیق و تدریس به و داشت،۳۶ واقعگرایانهــعالقه خودش زبان
نمونۀ را روانکاوی و نمیماند غافل اجتماعی پدیدههای روانی تبییِن نقد از لحظهای

روانشناسیگراییبهحسابمیآوردوبهطعنبهآنمیگفت“روانگاوی.”

ب.  مواد و برنامة درسی
کتاب درسی 1. زمینة جامعه شناسی

آریانپورتا1۳۴۴کهزمینۀجامعهشناسیمنتشرشد،۳۷جامعهشناسیرابدونکتابدرسی
مناسبتدریسمیکرد.اولینکتابدرسیجامعهشناسیرایحییمهدوی۲۲سالپیش
اززمینۀجامعهشناسیباعنوانمقدمهایبرعلماالجتماعدر1۳۲۲منتشرکردهبودوتا
آنزمانازآناستفادهمیشد.در1۳۲۳،اولینمتنجامعهشناسیمارکسیستیباعنوان
جامعهرابشناسید،نوشتۀاحمدقاسمیمنتشرشد.۳8اینکتابکهتا1۳۳۲بهچاپپنجم
رسید،بعدهاباعنوانجامعهشناسیبازهمتجدیدچاپشدوتحوالتاجتماعیراازدوران

بردهداریتاانقالبفرانسهبهروالماتریالیسمتاریخیتوضیحمیدهد.۳9

و دیگر،جامعهشناسی دوکتاب قاسمی، احمد و یحییمهدوی آثار از بعد دودهه
مبانیجامعهشناسی،منتشرشدند.۴۰تعدادکتابهایدرسیازتعدادانگشتهاییک
دستتجاوزنمیکردوتدریسهممحدودبهمباحثجامعهشناسیدربعضیدرسهای

۳5آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،8۴.
۳۶امیرحسینآریانپور،“روانشناسیازدیدگاهواقعگرایی،”
)دی 1۶ تا 5 شمارههای  ایران، روانشناسی مجلۀ
1۳51تااسفند1۳55(.اینهفتمقالهدرقالبکتابی
منتشر طاهری عباس پیشگفتار با و عنوان همین با
شدهاست.بنگریدبهامیرحسینآریانپور،روانشناسی
)کلن: طاهری عباس ویراستۀ واقعگرایی، دیدگاه از

انتشاراتفروغ،1۳9۲(.
۳۷مبنایاقتباسآریانپورویراستسوماینکتاببود.

William F. Ogburn and Meyer Francis Nimkoff, 
Sociology (Boston: Houghton Mifflin Company, 
1958).
۳8احمدقاسمی،جامعهرابشناسید)تهران:انتشاراتحزب

توده،1۳۲۳(.
۳9احمدقاسمی،جامعهشناسی)تهران:گام،1۳59(.

۴۰ساموئلکینگ،جامعهشناسی،ترجمۀمشفقهمدانی

مبانی ترابی، علیاکبر 1۳۴1(؛ امیرکبیر، )تهران:
جامعهشناسی)تهران:شرکتنسبیاقبالوشرکاء،1۳۴1(.
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دانشسرایعالیودانشگاهتهرانمیشد.در1۳۳۷،دانشگاهتهرانمؤسسۀمطالعاتو
تحقیقاتاجتماعیودر1۳۴۶مؤسسۀتحقیقاتتعاونراتأسیسکردوباادغامآنها
در1۳5۲دانشکدۀعلوماجتماعیوتعاونپدیدآمدکهیکیازگروههایآموزشیآن
جامعهشناسیبودودرمقاطعکارشناسیوکارشناسیارشددانشجومیپذیرفت.در
همینسالها،دانشگاههایشهرستانهانیزرشتههایگوناگونعلوماجتماعیازجمله

جامعهشناسی،انسانشناسیوجمعیتشناسیدایرکردند.۴1

مغرب و ایران در فرهنگ سیر صدیق، عیسی کتاب آریانپور عالی، دانشسرای در
اما میداد، درس بود فرهنگ و تمدن تاریخ درس اصلی متن سالها که را زمین،
خودشمیدانستودانشجویاناندکیبعدازشروعدرسمتوجهمیشدندکهتدریس
اوبرمبنایاینکتابنیست.۴۲اودرپاسخبهسوالدانشجویاندربارۀمنابعمطالعۀ
بیشترکتابهاومقاالتگوناگونیراتوصیهمیکرد،اماهیچوقتبهتبلیغآثارخودش
نمیپرداخت.دانشجویانیکهبهنظریهوجهانبینیاوعالقهمندمیشدند،نوشتههایاو

رادنبالمیکردندوبعدازکالسراهنماییمیگرفتند.

انتشارزمینۀجامعهشناسیوزنجیرۀمقاالتشدربارۀجامعهشناسیهنردرمجلۀسخن
جهتگیریهای از گسست کردند، آن از دانشگاهها همۀ دانشجویان که استقبالی و
از و میکرد پرهیز نظری رادیکالیسم هرگونه از که بود ایران نوپای جامعهشناسی
چارچوبجهانبینیلیبرالیومحافظهکارانهخارجنمیشد.درسالهایبعدازکودتای
ازآن،درشرایط ۲8مردادکهروشنفکرانوهنرمندان،چهدردانشگاهوچهخارج
اختناقسیاسیوفکریدستبهعصاراهمیرفتند،اینکتابنمادگسستازدانش
“بیطرف”و“غیرسیاسی”ورویآوردنبهدانشیرادیکالومخالفوضعموجودبه
شمارمیرفت.اینگسستجامعهشناسیراتاحدیباجامعۀدرحالغلیانایرانو
بهسنگر دانشجویی بهسببجنبش که دانشگاه، کرد. درگیرشورشهمصدا جهان
باجنبشهایاجتماعیهمصدا نیازداشتکهاگر آزادیمشهورشدهبود،بهدانشی
نمیشد،باآنخصومتنورزد.درواقع،آریانپورپیشازانتشارزمینۀجامعهشناسیاز
جنبشسیاسیایرانوجنبشدانشجوییجلوتربودودرسهاونوشتههایشبهرشد
سیاسترادیکالکمکمیکرد.دراینسالها،چنانکهاشارهشد،سیاستحاکمبر

لحسائی]لهسایی[زاده، عبدالعلی و مهدی ۴1علیاکبر
جامعهشناسیدرایران،ترجمۀنوشیناحمدیخراسانی

)تهران:نشرتوسعه،1۳۴۷(،۲1-۲۰.

در تهران دانشگاه انتشارات نخستینبار را کتاب ۴۲این
1۳۲۲منتشرکردوبعدهانیزباعنوانهایمتفاوتیاز
ایرانوتاریخفرهنگاروپامنتشر جملهتاریخفرهنگ

شدهاست.
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نظام ریشهای دگرگونی بر ناظر رادیکالیسم نه بود، اصالحطلبی سیاسی اپوزیسیون
سیاسیواقتصادی.اودرسالهایقبلازکودتاازمارکسیسمشروعکردهبودوقبلاز
زمینۀجامعهشناسی،درآثاریازقبیل“جامعهشناسیفرویدی”۴۳وهشتمقالۀ“جامعه
شناسیهنر”)سخن،خرداد1۳۴۰تامرداد1۳۴1(،۴۴آواینویدرجامعۀدانشگاهی
ایرانبهشمارمیرفت.۴5تعجبآورنیستکهزمینۀجامعهشناسی،اگرچهآمیختهایاز
مارکسیسموسایرمکاتببود،بااستقبالبیسابقهایروبهروشدونقدهایفراوانیکه
برآننوشتهشد،بهجایبهحاشیهبردنآریانپور،جایگاهاورادرکسوتجامعهشناسی

آزادیخواهومارکسیستتثبیتکرد.

کتاب درسی 2. اجمالی از جامعه شناسی هنر
جامعهشناسیهنردرسالهای1۳۴۰-1۳۴1،سهسالقبلازانتشارزمینۀجامعهشناسی،
بهشکلهشتمقالهدرمجلۀسخنمنتشرشدوسهسالبعد)1۳۴۴(آریانپوربه
تدریسجامعهشناسیهنروروانشناسیعمومیدردانشکدۀهنرهایزیباودانشکدۀ
هنرهایدراماتیکپرداخت.تأثیرایننوشتهوتدریسآندربیندانشجویانرشتههای
هنرهای دانشکدۀ دانشجویان کتاب انجمن که چنان بود، بسیار هنرمندان و هنری
زیبایدانشگاهتهرانآنهاراهمراهبادونوشتۀدیگردر1۳5۳بهشکلکتابیباعنوان
اجمالیازتحقیقا.ح.آریانپوردربارۀجامعهشناسیهنرمنتشرکردکهدرعرضیک

سالسهبارتجدیدچاپشد.

آریانپوردرزمینۀجامعهشناسیاصولجامعهشناسیراتوضیحدادودرجامعهشناسی
هنر، یعنی جامعه، پیچیدۀ بسیار مؤلفههای از یکی اصول این کارگرفتن به با هنر
رابررسیمیکند.تاآنزمان،درایرانمطالعۀهنرازدیدگاهعلوماجتماعیسابقۀ
تداوم و شکوفایی و آغاز که فارسی، ادبیات تاریخنگاری در مثاًل نداشت. چندانی
آن اعضای اکثریت که جامعهای در و گرفت صورت فئودالی صورتبندی در آن
روستاییووابستهبهزمینبودند،ادبیاتبهشکلپدیدهایمستقلازروابطاجتماعی
منظرجامعهشناسی از هنر بررسی اولین ایران در نظرمیرسد به عرضهمیشود.۴۶
بود. دیرپا هنر به آریانپور باشند.۴۷عالقۀ نوشته در1۳1۳ مارکسیست محققان را

۴۳امیرحسینآریانپور،“جامعهشناسیفرویدی،”سپیده
فردا،سال۶،شمارۀ۷-8)تیر1۳۳8(.

سخن هنر،” “جامعهشناسی آریانپور، ۴۴امیرحسین
)خرداد1۳۴۰تامرداد1۳۴1(.

۴5ازجملهبنگریدبها.ح.آریانپور،درآستانۀرستاخیز
)بیجا:بینا،1۳۳۰(.

ایران ادبیات تاریخ ذبیحاهللصفا، به بنگرید ۴۶ازجمله
تاریخ همایی، جاللالدین یا )1۳55 فردوس، )تهران:

ادبیاتایران)تهران:فروغی،1۳۴۰(.
ماتریالیسم،” و هنر “ علوی[، ]بزرگ ناخدا ۴۷فریدون

دنیا،شمارۀ۶)تیر1۳1۳(.
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اوهمدرزمینۀادبیاتوهمدرفولکلور
پژوهشکردهبود،۴8امااحتماالًتوجهش
سیاسی بُعدی هنر جامعهشناسی به
توضیح امکان هنر بررسی داشت؛ نیز
مارکسیسمرابدوندادنسرنخبهرژیم

سانسورفراهممیکرد.

فرصتی هم و چالش هم هنر بررسی
دست به مارکسیستی نظریۀ برای
میدهد.برایمثال،بحثدربارۀجایگاه
هنردرگذاراززندگیزیستیبهزندگی
اجتماعی، کار تقسیم و هنر اجتماعی،
هنروطبقه،جایگاههنردرصورتبندی
در هنر جایگاه اجتماعیــاقتصادی،
یا طبقاتی مبارزۀ و هنر زیربنا، و روبنا

میان به را دیالکتیک و تاریخی ماتریالیسم مبانی همۀ پای آگاهی پیدایش و هنر
میکشد.مارکسیسمدرنظریهپردازیهنرمعموالًباگرایشهایجبرباورانۀگوناگون،
بر را میراث این آریانپور و است بوده روبهرو اقتصادی و بهویژهجبرباوریطبقاتی
دوشمیکشید،اماسعیمیکردازآندوریکند.درواقع،درکآریانپورازطبقهدر
جامعهشناسیهنربهمراتبپیشرفتهتراززمینۀجامعهشناسیاستودرستتربگویم

امکانبحثازطبقهبرایشبیشترمهیابود.

ازطبیعتمیپردازد. انسان ابتدابهتوضیحپیدایشهنردرجریانگسست آریانپور
“کار،کهسازندۀانسانوصفتمشخصۀاوست،دارایدوجنبۀعینیوذهنیاست،
امابستگیمتقابلعملونظردرجوامعابتداییبسیارزیاداست...کارهایعملی
ازکارهاینظریوجنبۀعینیازجنبۀذهنیامورغیرقابلتفکیکاست.همۀافراد
درهمۀکارهاشریکاند...اموالجامعهازآنهمگاناستوفردکاماًلوابستۀجمع
است...ازتقسیمکارواختالفاتحرفهایوصنفیخبرینیست.”۴9براینمنوال،
تولیدی کار از بخشی غارها، درون نقاشیهای مثل حدی در اولیه، جامعۀ در هنر

 1 

 

“همانندی آریانپور، امیرحسین به بنگرید مثال، ۴8برای
فولکلوراقواممختلف،”سپیدهفردا،سال5،شمارههای1۰-9

و11-1۲)1۳۳۶(وسال۶،شمارههای۴-۳)1۳۳۷(.
۴9آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۴5.
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به “امادرجامعۀطبقهایمتمدن، بهشمارمیرفت. یعنیشکاروگردآوریخوراک
از مستقل رسمی و راه هنر هنری، پیدایشسنن و جامعه و تولید پیچیدگی سبب
راهورسمتولیداقتصادیجامعهیافت.”5۰جداییهنرازکارتولیدیبخشیازفرایند
تاپنجهزارسالپیش، انقالبنوسنگی،دههزار تفکیکجامعهبهطبقاتدردوران
بود.51جریانتقسیمکارمداومبهشکلگیری“دونوعهنرمتفاوتدرسپیدهدمتمدن”
انجامید:“دریکسوهنرهایسادهوواقعگرایعوامودرسویدیگرهنرهایپرداختهو
معموالًواقعگریزخواص.”5۲اوبراینشاندادنپیچیدگیهایهنرابتدافرایند“آفرینش
هنری،”ازجملهتفاوتهاوپیوندهایشناختهنریوعلمیوفلسفیوروانشناسی
هنرمندوآفرینشهنریراتوضیحمیدهد.5۳سپسبه“تجزیهوتحلیلمقوالتهنرو

هنرآفرینی”میپردازدتا“روشهایهنرشناسی”رامشخصکند.5۴

ما قرن “در میگوید و میکند اشاره هنر جامعهشناسی محدودیتهای به آریانپور
جمعیازمحققانژرفاندیشکوشیدندتابهمددسننگرانمایۀمتفکرانواقعگرایسدۀ
نوزدهم]مارکسوانگلس[،برایکشفریشههایاجتماعیهنرودانشنیزازروشهای
علمیسودجویند،”55اماطبقارزیابییکسبکشناسدراواسطقرنبیستمهنوزدر
سبکشناسیپیشرفتمهمیصورتنگرفتهبود.5۶اوبهمنظوررفعایننقیصه“روشو
طرحیآزمایشی...ابتکارکردهوبدانوسیلهکوشیدهاستتاباشیوهایعلمی،قوانین
زندگیسبکهاراپیجوییکند.5۷دراینرویکرد،درکپیچیدهایازطبقاتورابطۀ
سبکوطبقهومبارزۀطبقاتیحاصلمیشودکهدردوروشسبکشناسیایستاو

سبکشناسیپویاتوضیحدادهشدهاست.

دو هنر جمله آن از و انسانی جهانبینی “سراسر طبقات، به جامعه تقسیم اثر بر
صورتمتمایزیافت،جهانبینیخواصوجهانبینیعوام”کهدرهنرهابهدو“سبک
و سبک دو این ایستا، سبکشناسی در زد.58 دامن واقعگرایی و واقعگریزی کلی”
پویایی تبیین به پویا سبکشناسی و میشود بررسی اصلی طبقۀ دو با آنها رابطۀ
شخصیت پویایی و طبقات خارجی پویایی طبقه، داخلی پویایی اجتماعی، شئون

هنرمندمیپردازد.

5۰آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،1۳8.
51آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۴۷.
5۲آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،51.

5۳آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۷5-5۶.

5۴آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،89-۷۶.
55آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،8۷.

56H. Schapiro, “Style,” in A. L. Krober (ed.), 
Anthropology Today: An Encyclopedic Inventory 
(Chicago: University of Chicago Press, 1953), 
287-312.

5۷آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،88.
58آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،1۳۳.
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آخرینفصل،“زمینۀاجتماعیشعرفارسی،”ابتدااصولتبیینسبکهایشعررابررسی
میکندوبعداز“اشارهایبهسبکهایشعراروپایی”،به“تبیینآزمایشی”سبکهایشعر
فارسییعنیخراسانی،عراقیوهندیمیپردازد.برایتبییناینسبکها،آریانپورابتدا
“تحوالتتاریخیایران”رادرقالبچهاراصلتوضیحمیدهد:سیرقهقراییتکاملجامعۀ
ایرانبراثرهجومهایخارجی،نااستواریاشرافزمیندار،پسافتادگیصنعتوتجارت)ضعف
طبقۀسوداگران(وآشفتگیوبحراندایم.درنتیجۀاینروندها،بهویژهکندیتطورطبقات
اجتماعی،59دوسبکخراسانیوعراقیبهجایتمایزآشکاروجداییدرهمآمیختند،شعرو

شاعریبهدربارهاوابستگیشدیدیافتوواقعگراییدرشعرفارسیجاننگرفت.

زبان تدریس و تحقیق
زباندردوسطحمانعیبرایتحقیقوتدریسعلوماجتماعیبود.اینعلوم،مانندعلوم
طبیعی،بهدنبالانقالبصنعتیدراروپاوامریکایشمالیرشدبیسابقهایکردندوبا
فاصله ازدانشعصرفئودالیسم مفاهیم،نظریههاوشیوههایتحقیقوتدریسمدرن
گرفتند.امازبانهایادبیکالسیکمهممانندفارسیوعربیوچینیهنوزنتوانستهانددر
هیچزمینهایازدانشبهپایزبانهاییچونانگلیسی،فرانسوی،آلمانییاروسیبرسند.
چالشمهم،غنایاصطالحاتوپویاییآرامناپذیرمفهومسازیدرزبانهایمدرنوفقر
مفاهیمعلمیسایرزبانهاست.آریانپورمعتقدبودکهبدونذخیرۀواژگانیومفهومی
کافینمیتوانبهشناختعلمیوفلسفیوهنریمعاصردستیافتوازسطحبهژرفا
رسید.واضحاستکهفقرزبانفارسیناشیازساختمانزبانیاضعفدستگاهواژهسازی

آننیست،بلکهمسئلهایفرازبانییادقیقتر،اجتماعیــزبانیوفرهنگیــزبانیاست.

دانش تولید و انتقال بارسنگین مانندسایرروشنفکرانیکه آریانپور زمینه، این در
مدرنرابردوشمیکشیدندوشایدبیشازهمهبرایهموارکردنراهناپیمودۀدانش
مدرن،بهواژهسازیوساختنمعادلبرایسیلاصطالحاتزبانهاودانشهایاروپایی
پرداخت.اوعالوهبرذوقوخالقیتیکهداشت،ازصالحیتاینکارنیزبرخورداربود
چوندرعلوماجتماعیوانسانیوزبانوادبفارسیوانگلیسیتحصیلوتحقیقو
تدریسمیکرد.دههااصطالحعلوماجتماعیکهاکنوندرزبانفارسیرایجشدهاندو
استفادهازپسوندگراییدربرابرism-ازجملهنوآوریهایاوست.بااینهمه،هرگز
کالسرادرگیربحثواژهسازیواصطالحسازینمیکرد،اگرچهدرتدریسماتریالیسم

تاریخییکجلسۀدوساعتهرابهبحثمهمپیدایشتکلموتفکراختصاصمیداد.
59آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۲۲۶.
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گفتۀ به داشت. نیز سیاسی هدفی آنها از وسیع استفاده و اصطالحات به پرداختن
مهدیولحسائیزاده،“بهاقتضایجوسیاسیاختناقکهدردانشگاههایایرانحاکم
بود،بسیاریازاینجامعهشناسان]رادیکال[،ماهیتخودراچهدرداخلوچهخارج
کالسمخفینگهمیداشتندوبرایارائۀدیدگاههایخودبهشاگردانشان،زباننمادین
]سمبولیک[بهکارمیبردند.”۶۰انبوهاصطالحاتدربرخینوشتههایآریانپور،بهویژه
دردهۀ1۳۴۰کهپیگردیساواکوسیعتربود،تاحدینقشمقابلهبادستگاهسانسور
رابازیمیکرد.برایمثال،اوازواژههاواصطالحاتیاستفادهمیکردکهتوجهدستگاه
بهجای بهجایسرمایهداری،جامعهگرایی ازجملهسوداگری نکند، راجلب امنیتی
سوسیالیسم،زمینداریبهجایفئودالیسم،خواصبهجایطبقۀحاکم،عوامبهجای
طبقۀمحکوم،منطقپویابهجایدیالکتیکوبهرهکشیبهجایاستثمار.درترجمه
وتدریساقتصادنیزخودسانسوریباعثمیشدکه“برایاحترازازاستفادهازواژگان
ممنوعاصطالحاتغیردقیقومبهم”بهکارببرند،مثاًلگروهبهجایطبقه،نظامبازار
بهجایسرمایهداری،اقتصادبرنامهایبهجایسوسیالیسم،وبهرهگیریبهجایبهره
کشییااستثمار.۶1بایددرنظرداشتکههیچیکازمکاتبفکریباچنینمحدودیتی

روبهرونبودند.

دانشجو و استاد
ارزیابیفرایندآموزشرافقطاستادوآنهمازطریقامتحانکتبیو درآنزمان،
حضوروغیابانجاممیدادوازدانشجویانخواستهنمیشدکهاستاد،شیوۀتدریس
ومواددرسیراارزیابیکنند.امادانشجویانخودشانمطالبفراوانیدربارۀاستادانو
فلسفۀآموزشیوشیوۀتدریسوگرایشسیاسیآنهاردوبدلمیکردند.آنچهدرانتقاد
ازبسیاریاستادانهموارهبیانمیشدجزوهنویسی،حفظکردنکتابوجزوهوبیانات
استاد،سختگیری،نمرهدادندلبخواه،ورفتارخودسرانهومستبدانهبود.استادانیکه
مییافتند. ورسمیدرخشان اسم نداشتند مرئوسی و رئیس رابطۀسنتی دانشجو با

آریانپوررابطۀسنتیاستادودانشجورازیرپامیگذاشت.

دانشجویان،عالوهبراهمیتیکهبرایرابطۀاستادودانشجوقائلبودند،بهجهتگیری
ازهمجدا ایندوجنبۀآموزش واقع سیاسیمحتوایدرسهمتوجهداشتندودر

نبودند.طبقتحقیقمهدیولحسائیزاده،

۶۰مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،8۰.
اسالمی: جمهوری فرهنگی “انقالب بهداد، ۶1سهراب

اسالمیکردناقتصاددردانشگاههایایران،”کنکاش،
شمارۀ1۳)پاییز1۳۷۶(،19.
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.۷8 ایران، در جامعهشناسی لحسائیزاده، و ۶۲مهدی
طبقمشاهداتیکیازاستاداناقتصاددانشگاهتهران،
تدریس در محافظهکارانه برداشت . . . مقابل “در
دانشگاهیاقتصادشناسی...جریانپرقدرتیدربیرون
ازدانشگاهشکلگرفتهبودکهفرایندآموزشدانشگاهی
را،بهویژهدررشتههایعلوماجتماعی،تحتتأثیرقرار
دادهبود.دانشجویانسختبهدرکمسایلاقتصادی
آموزش از جزیی را سیاسی اقتصاد و بودند عالقمند

سیاسیخودمیدانستند.آنانتوجهیخاصبهمفاهیم
برای بیانتها عطشی و داشتند اقتصادی مقوالت و
خواندنمقاالتوکتابهاییکهموضوعاتاقتصادیرا
ازدیدگاهیانتقادیتجزیهوتحلیلمیکردند.”بنگرید

بهبهداد،“انقالبفرهنگی،”1۷.
۶۳مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،۷8.

.55 ایران، در جامعهشناسی لحسائیزاده، و ۶۴مهدی
اشتباهترجمهرادراینجااصالحکردهام.

5

1
۲

۳

۴

ا.ح.آریانپور)1(وجمعیازدانشجویان،ازجملهامیرحسنپور)۲(،اسماعیلیوسفی
)۳(،فاتحشیخاالسالمی)۴(ورشیدشیخاالسالمی)5(،دردانشسرایعالی،سالتحصیلی1۳۴۴-1۳۴۳

علم این رسالت و عمده وظیفۀ جامعهشناسی، دانشجویان از بسیاری برای
بگوییم اگر بود نخواهد اغراق حقیقت، در بود. اجتماعی نقد )جامعهشناسی(
بسیاریازدانشجویانایرانیبهخاطرامکاناتبالقوهایکهاینرشتهبرایایجاد

آگاهیانتقادیفراهممیکرد،مجذوباینرشتهشدهبودند.۶۲

یک اجتماعی انتقاد نیز رادیکال” “جامعهشناسان از بسیاری برای ترتیب، همین به
هدفمهم“جامعهشناسانهوکاربردی”ایندانشبود.۶۳دانشجویانماننداستادانتحت
نظردستگاهامنیتیبودند.دریکمورد،دانشجویاندپارتمانهایجامعهشناسیکهاز
تحقیقمیدانیبرگشتهبودند،درایستگاهراهآهنتهراندستگیرشدند،زیراسوالهایی
کهازروستاییاندربارۀدشواریهایزندگیآنانومشکالتاجتماعیوقانونیکرده

بودند“مشکوک”تلقیشدهبودند.۶۴
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استادی و کنشگری سیاسی
محیط سیاسی مسایل در بلکه نبود، درس درکالس بهحضور منحصر آریانپور کار
از بیشتر دانشگاه مدیریت اینکه با بود. دانشگاهی کنشگر و میکرد دخالت آموزشی
تمایالتمارکسیستیوچپاوناخرسندبود،ازفعالیتهایسیاسیاشنیزناراضیبودوبه
همینعلتچندباراخراجشد.ازجملهفعالیتهایاووقتیبودکهمقاماتدانشسرایعالی
تصمیمگرفتنداسمتاالرسخنرانیدکترمحمدباقرهوشیاررابههفدهمدیتغییردهند.
آریانپوراعتراضکردودانشجویانرانیزدعوتبهمقاومتکرد.باریدیگر،درکالس
درسگفتکه“هفتۀآینده،‘یکالدنگامریکایی’خواهدآمدوبرایتانسخنرانیخواهد
کردومزخرفخواهدگفت.اعتراضکنید.”وتوضیحدادکهسخنراناستادیامریکایی
ومتخصصاصالحاتآموزشیاستکهازکرهجنوبیبازدیدکردهوبهایرانآمدهکهدر
خصوصاصالحنظامآموزشیتوصیههاییکند.درروزسخنرانی،رئیسدانشسرایعالیو
عدهایازاستادان،ازجملهآریانپوردرردیفجلونشستهبودندوایرجایمنسخنرانیرا
ترجمهمیکرد.بعدازپایانسخنرانی،سوالمرابهزبانانگلیسیبیانکردموگفتم:“ابتدا
چندجملهایازیکشمارۀاخیرمجلۀتایممیخوانموبعدسوالمرامطرحمیکنم...
اینمجلهمینویسدکهدانشآموزانمدرسۀابتداییدرامریکابلدنیستنداسمخودشانرا
درستبنویسند.اگرایننظردرستاست،شماچگونهمیخواهیدبرایرفرمنظامآموزشی
بهماکمککنید؟”۶5سخنرانخواستمجلهراببیندومشغولخواندنگزارششد.در
اینفاصله،ایرجایمنسوالمنرابهصورتیناقصوباتحریفترجمهکردواندکیبعد
سخنرانگفت:“ماهمدرامریکامشکالتآموزشیداریمومعذرتمیخواهماگرباعث
ناراحتیشماشدهام.”ایرجایمنبازهمحرفهایسخنرانرادرستترجمهنکردوسالن
شلوغشد.علیاکبربینا،رئیسدانشسرایعالی،رویصحنهرفتودرحالیکهسخنران
کاماًلآشفتهبود،بهفارسیگفت:“منمیدانمچهکسیشماراتحریککردهاست؛یک
استادآموزشوپرورششماراتحریککردهاست.”سپسباسخنرانوعدهایازاستادان
ازسالنخارجشدندوبهطرفدفتراستادانرفتندومشاجرهایلفظیبینبیناوآریانپور
درگرفت.دانشسرایعالیچندروزتعطیلشدوآریانپورراازتدریسدربسیاریاز

مؤسساتبازداشتند.۶۶
میداند ایوان چه آن کتاب به اشاره با تایم ۶5گزارش

را شوروی و امریکا آموزشی نظام نیست بلد جان که
مقایسهکرده،میگفتدانشآموزانامریکائی،برخالف
بلد هم را اسمها و کلمات امالی روس، دانشآموزان

نیستند.بنگریدبه

“Education: What Ivan reads,” Time (17 
November 1961).
۶۶برایروایتیکوتاهومتفاوتازاینواقعهوتصویری
ازرویدادهایبعدیووضعیتسیاسیدانشسرایعالی
اززبانآریانپوربنگریدبها.ح.آریانپور،“ازمدرسهتا
مدرسه،”کلک،شمارۀ۶)شهریور1۳۶9(،۲۷۲-۲۶۷.
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محدودیت های آموزشی، تدریس و تحقیق
کتابخانه هاآموزشدرهرمرحلهای،بهویژهآموزشعالی،بدونکتابخانۀمناسبدر
سطحنازلیخواهدبود.کتابخانۀدانشکدههایآنزمانبراییادگیریدانشوتحقیقدر
هیچزمینهازعلوماجتماعیحداقلامکاناترانداشتند.درخصوصمارکسیسم،نهبه
زبانهایاروپاییونهبهفارسی،کتابیدردسترسنبودوحتیاگردرکاتالوگکتابخانه
کتابیمارکسیستیثبتشدهبود،آنرامفقودبهحسابمیآوردند.بااینهمه،بعضی
آثارمهممارکسیستیقبلازکودتای۲8مرداد1۳۳۲ترجمهوچاپشدهبودند،ولی
هیچکدامنهدرکتابخانههاونهدرکتابفروشیهادردسترسنبودند.۶۷کتابخانههامخزن
بستهداشتندوُمراجعبرایدیدنهرکتابیمیبایستمشخصاتخودشراارائهکندو

معلوممیشدچهکسیچهکتابیرادرخواستکردهاست.

و دانشآموزان برای ملی شورای مجلس کتابخانۀ و ایران ملی کتابخانۀ در عضویت
این میشدند. سانسور هم غیردانشگاهی کتابخانههای اما بود، آسان دانشجویان
کتابخانههانیزسیستمبستهداشتندوهربارسهکتابیامجلهبرایمطالعهدرمحل
کتابخانهدراختیارُمراجعقرارمیدادند.درسال1۳۴۲،مانیفستکمونیستکتابخانۀ
بهشورای انگلیسیزبان،یکیمتعلق نبود.دوکتابخانۀ مجلسجزوکتابهایمفقود
امریکا، لینکلنسفارت آبراهام کتابخانۀ و بود انگلستان ازسفارت بخشی که بریتانیا
جزوکتابخانههایعمومیبامخزنبازبودندوهرکدامدرحدوددههزارکتابداشتند
وپنجاهمجلهوروزنامهرامشترکبودند.دراینکتابخانههامنابعضدمارکسیستیو
ضدکمونیستیفراوانبود،امادرهررشتۀعلوماجتماعیوانسانیتعدادیکتابومجله

داشتندکهدرکتابخانههایدانشگاهیدردسترسنبودند.

عرصۀ به ایران در سیاسی اختناق شرایط در کتابفروشی و چاپخانه کتابفروشی  ها
مبارزهبینحکومتازیکطرفوحروفچینانوچاپخانهداران،ناشران،کتابفروشانو
روزنامهفروشانوخوانندگانازطرفدیگرتبدیلشدهبود.دستفروشیهایکنارخیابان
بهدستمیآوردند، مارکسیستی نشریهای یا اگرکتاب کتابفروشیها بعضی وگاهی
بدوناینکهدربساطشانبهنمایشبگذارند،برایفروشبهمشتریانمورداعتمادشان

ارائهمیدادند.بیشتراینکتابهاقبلازکودتادرایرانچاپشدهبودند.

و خانواده منشأ انگلس، فردریک بودند جمله آن ۶۷از
دولت،ترجمۀاحمدقاسمی)بیجا:بینا،1۳۲۶(؛لنین،
بیماریکودکیکمونیسم)کمونیسمچپ(،ترجمۀاحمد
قاسمی)بیجا:بینا،1۳۲۷(؛کارلمارکسوفردریک

عباسی م. ترجمۀ کمونیست، حزب مانیفست انگلس،
)بیجا:بینا،1۳۲1(؛لنین،مارکسیسمورویزیونیسم،

ترجمۀمسعودخدایار)بیجا:بینا،1۳۲5(.
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که داشت وجود امکان این تهران در
انگلیسی زبان به مارکسیستی کتابهای
آثارمؤلفانشناخته نه البته یافرانسوی،
شدهایمانندمارکسوانگلسولنین،را
ازطریقبعضیکتابفروشیهاکهازاروپاو
داد. سفارش میکردند وارد کتاب امریکا
در که کتابهایی از بعضی مثال، برای
شده استفاده آنها از آریانپور نوشتههای
آرنولد اثر اجتماعیهنر تاریخ مانند بود،
هاوزروتکاملاجتماعیاثرگوردنچایلد،
قابلدریافتبودند.سانسورچیهامحتوای
یک نمیکردند. درک را کتابها این
فردوسی میدان نزدیکی در کتابفروشی
فقطکتابهایناشرانگلیسی،پنگوئن،را

واردمیکردوگرچهاینناشربعضیآثارکالسیکمارکسیستیمانندمانیفستکمونیست
یاکارلمارکس:آثارمنتخبدرجامعهشناسیوفلسفۀاجتماعیرامنتشرکردهبود،
درتهرانفقطعنوانهاییکهکلمههایمارکسومارکسیسمدرآنهانبود،مثاًلضرورت
هنرارنستفیشرودرتاریخچهاتفاقافتادگوردنچایلد،برایفروشعرضهمیشدند.۶8
عالوهبراین،دوکتابفروشیازشورویکتابواردمیکردند؛کتابفروشیساکوکتاب
کتابفروشی و فرانسوی کردی، فارسی، گاهی و انگلیسی، روسی، ارمنی، زبانهای به
از میکردند. وارد انگلیسی زبان به کتابهایی محدودتری بسیار درسطح گوتنبرگ
آنجملهبودندکتابهاییکهمستقیماًبهمطالعۀعلوماجتماعیمارکسیستیمربوط
میشدند،مثلانسانچگونهغولشدکهداستانتکاملانسانبهزبانیبسیارسادهبود
وبعدهابهفارسیترجمهشد.نیزدورۀسهجلدیتاریخکهدردبیرستانهایشوروی
انتشارات از اجتماعی توسعۀ طرح و شد ترجمه فارسی به بعدها و میشد تدریس
دانشگاهپاتریسلومومبادرمسکووفرهنگفلسفه،اثرم.روزنتالوپ.یودینوفلسفۀ

مارکسیستیاثرو.آفاناسیفوچندعنواندیگر.۶9

احمد ترجمۀ تاریخ، سیر چایلد، گوردن به ۶8بنگرید
1۳۴۶(؛ تهران، دانشگاه انتشارات )تهران: بهمنش
اجتماعی، تکامل روند در هنر ضرورت فیشر، ارنست

ترجمۀفیروزشیروانلو)بیجا:بینا،1۳۴8(.

Karl Marx, Karl Marx: Selected Writings in 
Sociology and Social Philosophy, edited by T. B. 
Bottomore and M. Rubel (Harmondsworth, 
Middlesex, UK: Penguin Books, 1963). 
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اختناق فكری و سیاسی
اختناقسیاسیبعدازکودتای۲8مرداد1۳۳۲،درسالهایبحرانی1۳۳9تا1۳۴۲
نیزبامختصرتسامحیادامهداشتوازاواسطدهۀ1۳۴۰شدتبیشتریپیداکرد.به
دنبالسرکوبتظاهراتدانشجوییدربهمن1۳۳9دردانشگاهتهران،اطرافدانشگاه
رادیوارومیلهکشیدند،ساواکدرمحوطۀدانشگاهحضوریعلنیپیداکردوورودبه
ورود ترتیب، بههمین دانشجویانکنترلمیشد. کارتشناسایی بازرسی با دانشگاه
بیشتر کنترل تحت استادان تدریس و درسی مواد و درسها در نظام مخالف افکار
قرارگرفت.دراینشرایطفقدانآزادیدانشگاهوآزادیبیان،جاییبرایدیدگاههای
انتقادیوازجملهمارکسیسمنبود.طبقتحقیقمهدیولحسائیزاده،“دردورۀپهلوی
وضعچنانوخیمبودکهحکومتازتدریسچنداستادجامعهشناسیممانعتبهعمل
آورد.دولتمأمورانمخفیخودرابهکالسهامیفرستادودرمواردیاساساًبرخی
ازشعبههایجامعهشناسیمتعلقبهدانشکدههاراتعطیلکرد.”۷۰هوشنگنهاوندی،
سالهابعدازتغییررژیمدرخاطراتشنوشتکهبعدازاینکهبهریاستدانشگاهتهران
منصوبشد،“قراربودکهبزرگترینمؤسسۀفرهنگیکشوررابهراستیدموکراتیک”
کند،اماپیشنهادبرپاکردننمایشگاهیاز“آثارچهارنویسندهکهدوتایآنان‘جالل
آلاحمد’و‘صمدبهرنگی،’‘نامطلوب’محسوبمیشدند”بهمرافعهایبینساواکو
رئیسدانشگاهوشاهوهویداتبدیلشد.۷1نمایشگاهبرپاشد،امابرخالفادعاینهاوندی
درهمانزمانساواککتابهایدومؤلفنامطلوبراممنوعکردهبود.۷۲هنگامیکهدر
1۳۴۴مؤسسۀمطالعاتوتحقیقاتاجتماعیترجمۀفارسیکتابای.پ.پتروشفسکی
رادربارۀکشاورزیوروابطارضیدرایرانعهدمغولمنتشرکرد،اشاراتیکهدرزمینۀ
فئودالیسمبهآثارمارکسوانگلسولنینشدهبودیاحذفشدندیابهاختصاروبدون

ایناسمهاوباحذفآثارآنهادرفهرستمآخذذکرشدند.۷۳
69E. V. Agibalova and G. M. Donskoi, History of 
the Middle Ages (Moscow: Progress, n.d.); An 
Outline of Social Development, 2 volumes (Patrice 
Lumumba Friendship University, Moscow: 
Progress Publishers, 1965); M. Rosenthal and P. 
Yudin (eds.), Dictionary of Philosophy (Moscow: 
Progress Publishers, 1967); V. Afanasyev, Marxist 
Philosophy: A Popular Outline (Moscow: Foreign 
Languages Publishing House, n.d.).
۷۰مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،۴5-۴۴.

و سلطنت پایان روزها: آخرین نهاوندی، ۷1هوشنگ

درگذشتشاه،ترجمۀبهروزصوراسرافیلومریمسیحون

)چاپ۲؛لوسآنجلس:شرکتکتاب،1۳8۴(،۴1-۴۰.
۷۲درهمینروزهاکهآثاربهرنگیوآلاحمدوهدایت

ودهخدارابهنمایشگذاشتهبودند)دوهفتۀآخرآبان
1۳5۰(،درجستجویخارک:دریتیمخلیجآلاحمد
کتابخانۀ و نمیشد پیدا کتابفروشیها در اما بودم،
دانشکدۀادبیاتآنرامفقوداعالمکردهبود.هنگامیکه
بهمخزنکتابخانهدرزیرزمینرفتموگفتمکتابرابرای
تکلیفدرسیالزمدارم،کارمندمسئولیکهکتابهارا
پیدامیکردوبرایتحویلبهُمراجعبهسالنکتابخانهدر
طبقۀسوممیفرستاد،گفت:“راستشرابگویم،ساواک

همۀکتابهایآلاحمدراجمعکردهاست.”
۷۳ای.پ.پتروشفسکی،کشاورزیوروابطارضیدرایران
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ج. علوم اجتماعی: عرصة جدل فكری و سیاسی
آریانپوردربررسیمختصریاز“جامعهشناسیدرایاالتمتحدهآمریکا”نوشتکه
به امیدوارنیست، آیندۀخوشی به برابرخودنمیبیندو “هرجامعهایکهکمالیدر
ناگزیرنسبتبهسیرتاریخوتکاملاجتماعشکاکیابیمناکمیشود.”۷۴“درچنین
تیرۀ آیندۀ یادآور که تاریخی پردامنۀ دورنماهای طرح از دانشمندان اکثر جامعهای
جامعۀایشاناند،میپرهیزندودرمقابل،بهبررسیهایکمدامنهایکهبهزمانحالو
حفظوضعموجودمربوطباشند،میپردازند.”۷5اوخودش،ناراضیازوضعموجود،با
دیدیدیالکتیکیبهایننتیجهرسیدهبودکهدوعاملذهنیوعینی“درسراسرتاریخ
انسانکمابیشبهموازاتیکدیگرتکاملیافتهاند...چندانکهدرقرنحاضرزندگی
انسانیسیمایدرخشانکاماًلنویبهخودگرفتهاست.”۷۶تردیدینیستکهمنظوراو

ازاینسیمایدرخشانتجربۀسوسیالیسمدرقرنبیستمبود.

جامعهشناسیآریانپور،برخالفآنچهدرامریکارایجبود،ناظربهدورنماهایپردامنۀ
تاریخیوآیندهایبودکهخطوطآنبراساسدرکگذشتهوحالترسیمشدهبود:

عهدمغول)قرنهای1۳و1۴میالدی(،ترجمۀکریم
کشاورز)تهران:مؤسسۀمطالعاتوتحقیقاتاجتماعی،

.)1۳۴۴
متحده ایاالت در “جامعهشناسی آریانپور، ح. ۷۴ا.

آمریکا،”کتابهفته،شمارۀ۷۶)5خرداد1۳۴۲(.
۷5ا.ح.آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،85.

۷۶ا.ح.آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۶9.
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جامعهایکه“ازکوتهبینیوتعصبوسودجوییخصوصیبرهد،”“بهرهکشیانساناز
انسانراپایانبخشدوناداریونادانیوبیدادگریوجنگرابزداید”و“مسئلۀخوراک
ومسکنوایمنیفردیوجمعیراحلکند،”بهقسمیکهانسانبتواند“باخاطری
آسودهبهمسائلیواالترچونکشفحقیقتوخلقزیباییوترویجنیکی”بپردازدو“پا
بهآستانۀجهانشگرفیگذاردکهایوانیفرهموف...نویسندهدورنگرشورویدررمان
علمیاندرومدا:داستانیازعصرفضاتوصیفکردهاست.”۷۷دراینرمان،چندتمدن
راحلکردهاند، بیشترتضادهایجامعۀخود ازجملهکرۀزمین،که ما درکهکشان
متحدمیشوند،بههمدیگرکمکمیکنندوبهشکلحلقۀبزرگگسترۀکهکشانرا
آرایشمیدهند.۷8آریانپوردراینجامعهشناسی،بهروالماتریایسمتاریخی،حالرا
پیامد بلکهمهمترین نیست، آرمانشهر او نظر از آیندهایکه آیندهمیخواند؛ ازروی
این در اجتماعی. موجودی به طبیعی موجودی از انسان تکامل یعنی است، گذشته
جامعهشناسیکههمتاریخیوهمفلسفیاست،بهدورازپراگماتیسموروزمرگیدانش
بورژوایی،انسانبهطرزچشمگیریازقیدمکانوزمانرهایییافتهورشدنیروهای
تولیدیبهجاییرسیدهاستکهآیندۀبدونبهرهکشیانسانازانسانمسئلۀحالاست
واگراینحالتحققنیافتهاست،نظریۀاجتماعیبایدبتواندآنراتبیینکند.۷9این
دیدگاهغایتشناسی(teleology)نیست،زیراانسانموجودیاجتماعی،تاریخی)دارای

گذشتهوحالوآینده(وآگاهاستوبهقولمارکس،معماراستنهزنبورعسل.8۰

بهاینترتیب،آریانپورنظریۀاجتماعیوجامعهشناسیرابهدوجریانمتعارض،یکی
ناظربهحفظوضعموجودودیگریمدعیبرچیدنآن،تقسیممیکند.ازاینروتعجبآور
نیستکهزمینۀجامعهشناسیبیشازسایرآثاراوجلبتوجهکردوبهنقدکشیدهشد.
بیتردید،تحوالتسیاسیایرانوجهاننقشمهمیدراینجدالبرعهدهداشت،امابا
اینکهمبارزۀسیاسیدرسطحکشوربسیارجدیبودوظهورسازمانهایانقالبیمتعهدبه
سرنگونیرژیمسلطنتی،کهبیشتردردانشگاهودربیندانشجویانپایهداشتند،سیمای

۷۷ا.ح.آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۶9.
78Ivan Yefremov, Andromeda: A Space-Age Tale, 
translated from the Russian by George Hanna 
(Moscow: Foreign Languages Publishing 
House, 1959).
در آینده و حال و گذشته رابطۀ دربارۀ بحث ۷9برای

نظریۀمارکسیستیبنگریدبه
Terry Eagleton, “Marxism and the past,” 
Salmagundi, 68:6 (1985), 271-290. 

انسان به کار بودن منحصر بر تأکید در 8۰مارکس
نوشت:“زنبوردرساختنخانههایشانۀعسلبسیاری
معمارانراسرافکندهمیکند.اماآنچهبدترینمعمار
که است این میکند متمایز زنبورعسل بهترین از را
معمارقبلازاینکهساختمانشرابرپاکندآنرادر

خیالخودشمیسازد.”بنگریدبه
Karl Marx, Capital: A Critique of Political 
Economy (Moscow: Progress Publishers, 1983), 
vol. 1, 174.
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تاریخنگاری میداد، تغییر را کشور سیاسی
اینتحوالتراه بهزوایای ایرانمعاصرهنوز
بیشتر دهه این تاریخنگاری اگر است. نبرده
بهتحوالتسیاسیمیپردازدوبهمؤلفۀعلوم
اجتماعیوانسانیونقشدانشگاهتوجهکافی
در که اجتماعی، علوم تاریخنگاری نمیکند،
بهمبارزاتسیاسی نیز آغازیناست، مراحل
وایدئولوژیکتوجهکافینمیکندوحتیاگر
اولینتکنگاریدربارۀتاریخجامعهشناسیدر
ایرانعنواننقدجامعهشناسیبورژواییمعاصر

ایرانرابرخوددارد.81

سیاست و نظریه فلسفه، هژمونی کتاب این
بورژواییوتفکردینیرادرآثارجامعهشناسانایراننشانمیدهد.مؤلفانتشارآثارحوزۀ
علوماجتماعیراازعلماالجتماع)1۳۲1(یحییمهدویتاحقوقاساسی)1۳۴۴(قاسم
قاسمزادهبررسیمیکند،8۲امااززمینۀجامعهشناسی،کههمزمانبااثراخیرمنتشرشد،
نامنمیبرد.یکفصلطوالنیبهبررسی“اسالموجامعهشناسیمعاصرایران”وفصل
بلنددیگریبه“جایگاهجامعهشناسیوفلسفۀاروپایغربیوامریکاییدرتفکرعامو
جامعهشناختیایران”اختصاصداردوفصلسومبه“بعضیجوانبمبارزۀایدئولوژیک”
درجامعهشناسیوفلسفۀایرانمیپردازد.نویسندهآثارجامعهشناسانایرانرامتأثراز
جامعهشناسیبورژواییغربمیداندومیگویدیکیازمشخصاتآنتبلیغنظامسرمایهداری
این ایدئولوژی وتوجیهدینوجهانبینیدینی،بهویژهاسالم،است.بهنظرنویسنده،
جامعهشناسیضدکمونیسماستوبهتبلیغنظمحاکمومقابلهبامارکسیسمــلنینیسم
ارانی،ماتریالیسمدیالکتیکو میپردازد.اگرچهکتاببهدونوشتۀمارکسیستیتقی
پسیکولوژی،اشارهمیکند،باآثارآریانپورازقبیلدرآستانۀرستاخیز،کهنقدنظریههای
تاریخیغیرمارکسیستیاست،آشنانیست.نویسندهبهبسیاریازکتابهایجامعهشناسی
ومنابعدینیضدمارکسیستیاشارهکردهاست،امابررسیجامعیازآثارمارکسیستی
شاملترجمهوتألیفکتابومقالهدرپیشازکودتاوبعدازآندرقالبحزبیوغیرحزبی

81Г. Б. Гусейнов, Критика Современной 
Буржузной Социологии Ирана (Баку: 
Издательство “Элм,” 1973).

بورژواییمعاصر نقدجامعهشناسی ]ح.ب.حسینوف،
ایران)باکو:انتشارات”علم،“19۷۳([.

تهران: 8؛ )چاپ اساسی حقوق قاسمزاده، 8۲قاسم
انتشاراتابنسینا،1۳۴۴(.
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بهدستنمیدهدودرنتیجه،تصویرزندهایازمبارزۀایدئولوژیکدرعرصۀجامعهشناسی
را مارکسیستی،جامعه اولینکتابجامعهشناسی به است.حسینوفحتی نداده ارائه

بشناسید،اشارهنمیکند.8۳

درتکنگاریدیگر،جامعهشناسیدرایران،مهدیولحسائیزادهجوانبگوناگونپیدایش
ورشدجامعهشناسیرابررسیکردهاند،ازنامنویسیواستادگزینیوبرنامۀدرسیگرفتهتا
“جامعهشناسیاسالمی”و“آیندۀجامعهشناسیدرایران.”فصلچهارم،“گرایشهایعمدۀ
“گرایش و رادیکال” “دیدگاههای اروپایی،” رایج “دیدگاههای به ایران،” در جامعهشناسی
ترکیبی”تقسیمشدهاست.دیدگاههایرادیکالشاملتئوریتضاد،تئوریانتقادی،وتجزیهو
تحلیلمارکسیستیمیشدودردهۀ1۳۴۰و1۳5۰،“گسترشگرایشهایرادیکالبهحدی
بودکهباعثمیشودداریوشآشوریویژگیجامعهشناسیایراندراینمقطعرا،بهنادرستی،
مارکسیستــلنینیستقلمدادکند.”8۴بهنظرنویسندگان،“برجستهترینومعروفترین
جامعهشناسایندسته،امیرحسینآریانپوربودکهکتابزمینۀجامعهشناسیاو)1۳51(،
بهعنوانیکاثردانشگاهیوعلمی،بیشترینتأثیررابردانشجویاندهههای1۳5۰-1۳۶۰
داشت.”85جامعهشناسانرادیکال،“بهاقتضایجوسیاسیاختناقکهدردانشگاههایایران
حاکمبود،”ماهیتخودراعلنینمیکردندوزبانسمبولیکبهکارمیبردند.“سالمترین
راهبرایاعالماندیشههایرادیکال،بهویژهاندیشههایمارکسیستی،ترجمۀمقاالتوکتب
رادیکالبود.”امااینترجمههاهمزبانسمبولیکرابهکارمیبردندو“برایمصونماندن
ازشردستگاهسانسورواذیترسمیودولتی،”اسممارکسیاانگلسراباعنوان“یکیاز
متفکرانعلمی”مخفیمیکردند.اینمخفیکاری،بهنظرنویسندگان،“بهشخصیتعلمیو
آثاربسیاریازاینجامعهشناسانآسیبهایجدیمیرسانید”وآناندرمسایلایدئولوژیکو
علمی“مواضعالتقاطی”میگرفتند،بهگونهایکهبعضیازآنهارانمیتوان“درمقولۀواحدی
گنجاند.”برایمثال،“آریانپورکهبهطورقطعیکجامعهشناسرادیکالشناختهمیشد،
بیاید.8۶ بهحساب ترکیبی” التقاطیدارد”ومیتواندجزوگروه“گرایش آثارشسیمایی

هیچیکازکتابهایدرسیجامعهشناسیبهمیزانزمینۀجامعهشناسیبهنقدکشیدهنشد
واینامرشایدبیشتربدینسبببودکهنهدرنظریهونهدرتوضیحنمونههایمشخص
پاراازگلیمخودخارجنکردهبودند.باانتشارزمینۀجامعهشناسی،چندیننقدبرآندر

8۳حذفکتابقاسمی،یکیازمؤلفانومترجمانپرکار

حزبتوده،احتماالًبهسبباینبودکهقاسمیدرجریان
انشعابدرجنبشبینالمللیکمونیستیازمواضعحزب
کمونیستچینوحزبکارآلبانیطرفداریکردوشوروی

راسرمایهداریوسوسیالامپریالیستبهحسابآورد.
8۴مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،۷۷.
85مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،۷8.
8۶مهدیولحسائیزاده،جامعهشناسیدرایران،8۰.
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مجالتمنتشرشدوانتقاداتیبهصورتشفاهیوازطریقنامهنگاریبهاطالعآریانپور
رسیدکهپاسخآنهاابتدادرکتابچهایبهضمیمۀچاپهایبعدیکتابمنتشرشدوبعدها
درخودکتابگنجاندهشد.8۷آریانپورایننقدهارابهدوبخش“خردهسنجیهایصوری”
درخصوصاصطالحاتومعادلهایفارسیدرکتابو“خردهسنجیهایمعنوی،”یعنی
مسایلنظریوتحلیلیوروششناختی،تقسیمکرد.اکثراینخردهسنجیهاپایهدرنظریهها
وسیاستهایمحافظهکارانۀمتعارضبانظریۀاجتماعیوجهانبینیآریانپورداشتندودر
یگانهنقدیکهازمنظرمارکسیسمبرنظریۀدولتشده،موضعمارکسیستیاوبهپرسش

کشیدهشدهبودکهبیشازهرخردهگیریازجانبچپباعثآزردگیاوشد.88

است. بسته نقش کتاب برهرصفحۀ علمی آزادی نبود و ُمهرسانسور درعینحال،
آنچهآریانپوردرپاسخبهنقدنظراتشدربارۀدولتگفتهاستمشکلراتاحدیروشن
در را، مارکسیستی نظریۀ از دولتجنبههایی دربارۀ بحثهایش مجموعۀ در میکند:
کنارسایرنظرات،عرضهکردهاست.دربسیاریفصلهایکتاب،مثاًل“شناخت،”“روابط
ارگانیسمانسانیوجامعه”یا“تکاملاجتماعی”نیزتحلیلهایمارکسیستیازمسایل
مشخصباتعبیرهایغیرمارکسیستیهمنشینشدهاند.چنینمجموعهایازمواضع،بدون
مشخصکردنومقایسهوتقابلوتباینآنها،کهدرشرایطسانسورمیسرنبود،خصلت
مارکسیستیایناثررابهسوالمیکشد.بایددرنظرداشتکهمؤلفانکتاب،آگبرنو
نیمکف،مارکسیستنبودند89وکتابشانراهمدرقالبمتنیمارکسیستیتالیفنکردند،

اگرچهدرکآنهاازجامعهوبهویژهروابطاجتماعیدرامریکاگاهانتقادیبود.9۰

8۷نقدهاییبرزمینۀجامعهشناسی:پیوستکتابزمینۀ
ا.ح. اقتباس نیمکوف، و آگبرن تألیف جامعهشناسی،
را انتقادها این .)1۳5۳ امیرکبیر، )تهران: آریانپور
“گروهیازدانشجویانعلوماجتماعی...گردآوریکرده
وبهراهنمایی”آریانپورتحلیلکردندومنوچهرخدایار
محبی،دانشیاردانشگاهتهران،آنهاراتنظیمکرد.بنگرید

بهامیرحسینآریانپور،زمینۀجامعهشناسی،1.
88عباسطاهری،“یاداستاد،”درغروبفیلسوف،۲8۴-۲8۳.
89آگبرنبهسببتحقیقیدربارۀپراکندگیصنایعامریکا

تحتمراقبتاف.بی.آیقرارگرفتهبود.بنگریدبه
“William Fielding Ogburn: Scientist, statistician, 
schizophrene,” in Mike Forrest Keen, Stalking the 
Sociological Imagination: J. Edgar Hoover’s FBI 
Surveillance of American Sociology (Westport: 
Greenwood Press, 1999), 55-67.
9۰درچاپ19۴۰کتاب،درآخرفصل“طبقاتاجتماعی”در

بخش“منابعمنتخببرایمطالعه”درصفحات۳۴۳-۳۴۲

کتابهایسرمایهومانیفستکمونیستذکرشدهاندودر
خصوصکتاباخیرتوضیحدادهاندکهاینکتاب“ارزشمند
سبب به بلکه نظریههایش، درستی سبب به نه است،
برجنبشهایسیاسیعملی.”هیچیک تأثیرعظیمش
ازجامعهشناسانیکهکتابرادرمجالتدانشگاهینقد

کردهاندآنرامارکسیستیندانستهاند.ازجملهبنگریدبه
Howard Jensen, Review of Sociology, by William 
F. Oghburn and M. F. Nimkoff, Annals of the 
American Academy of Political and Social 
Science, 219:1 (1942); James Bossard, Review 
of Sociology, by William F. Oghburn and M. F. 
Nimkoff, Social Forces, 19 :1 (1940).
وارنرگتیسنیزنوشتکهایناثربیشازهرکتابدرسی

جامعهشناسیستایششدهاست.بنگریدبه
Warner Gettys, Review of Sociology, by William 
F. Oghburn and M. F. Nimkoff, American 
Journal of Sociology, 47:1 (1941),115-119.
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اقتباسکنندهمعرفیکردهبودتادرمطرحکردننظراتخودش آریانپورخودشرا
آزادترباشدومقایسۀکتاباصلینیزنشانمیدهدکهآریانپورآنراخالصهکرده
به مارکسیستی جامعهشناسی کتاب میتوانست خودش او که نیست تردیدی است.
مراتببهترومنسجمتریتألیفکند،اماپوشیدهنیستکهنمیتوانستآنرابهچاپ
برساند.بهنظرمیرسدامریکاییوغیرمارکسیستبودنکتابومؤلفانآن،مجموعۀ
اصطالحات انبوه و امریکا با مرتبط بیشتر نمودارهایی و عکسها نقشهها، جدولها،
جامعهشناختیومعادلهایفارسیآنهاپوششیبرایمقابلهبادستگاهسانسوربودو
همۀاینهاباعثشدکهانتشاراتدانشگاهتهرانومؤسسۀانتشاراتفرانکلین،کههدفش
ترجمهوانتشارکتابهایامریکاییدرکشورهایدرحالتوسعهبود،چاپاولآنرا
برعهدهگیرند.دراینسالهاحساسیتنسبتبهمارکسیسمبهحدیبودکهبعداز
انتشارزمینۀجامعهشناسیحتیپسونداسمخانوادگییکیازمؤلفان،نیمکوف،باعث

شدهبودکهبعضیهااوراروسودرنتیجهمارکسیستحسابکنند.

جزنقدهایمحافظهکارانهبرزمینۀجامعهشناسی،دردهۀ1۳۴۰اعالمنظرهایکوتاهو
نسنجیدهایهمدربارۀآریانپورازمنظرچپاظهارمیشد.برایمثال،بیژنجزنیاورا
انتشاراتوتشکیالت ایدهها، ایران، امادر نمایندۀ“مارکسیسملگال”بهحسابآورد.91
کمونیستیومارکسیستیوسوسیالیستیازسال1۳1۰غیرقانونیاعالمشدهبودندو
تدریسمارکسیسمیاترجمهوتألیفونشرآثارمارکسیستیخالفقانونبهشمارمیرفتو
جرمسیاسیتلقیمیشد.فقطدردوراندوازدهسال،ازبرکناریرضاشاهدر1۳۲۰تاکودتای
۲8مرداد1۳۳۲،درشرایطیکهحکومتشاهتثبیتنشدهبود،نشرآثارمارکسیستی،ونه
تدریسآندردانشگاه،ازآزادیمحدودیبرخورداربود،اگرچهپیوستهسانسوروسرکوب
میشد.همچنین،بااوجگیریمبارزاتمسلحانهدرسالهای1۳5۰بسیاریازفعاالنچپ
بهنادرستیمعتقدبودندکهدرایرانبهاندازۀکافینظریهپردازوجودداردونیازبهاهلعمل

هستوازآریانپورانتظارداشتندکهبهمبارزۀمسلحانهبپیوندد.9۲

بعدازدرگذشتآریانپور،دوردیگریازبحثوجدلدربارۀزندگیوافکارونوشتههای
اوشروعشد.دربحثهایمرتبطباجایگاهشدرتاریخمبارزاتفکریوسیاسیایران
اشارهبهزمینۀجامعهشناسیوجامعهشناسیهنرفراواناست.9۳بااینهمه،تاکنون

91طاهری،“یاداستاد،”۲8۲.

9۲طاهری،“یاداستاد،”۲8۲.

9۳برایمثالبنگریدبهبهروزصاحباختیاری)گردآورنده(،
زندهاندیشانبهزیباییرسند:یادمانامیرحسینآریانپور

و جامعهشناسی اجتماعی، علوم برجستۀ نظریهپرداز
و )1۳8۲ اشاره نشر )تهران: ایرانی معاصر فیلسوف
طاهری،غروبفیلسوف.بهکتاباولدسترسینداشتم.
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ارزیابیجامعیازمیراثفکریاوصورتنگرفتهاست.بسیاریازدانشجویانسابقو
همکارانشمقاماورادرزندگیآموزشی،سیاسیوروشنفکریایرانبرجستهمیدانند.

براینمونه،بهنظرمهدی،

اکثرروشنفکرانایرانیدرچهلسالگذشتهواکثریتنسلیکهامروزجامعهشناسی
رابهطورتخصصیآموختهوازآنبهعنوانیکحرفهاستفادهمیکنند،دکتر
میشناسند. ایران جامعهشناس مؤثرترین و پرآوازهترین عنوان به را آریانپور
آریانپورجامعهشناسیرابهنسلیشناسانیدکهازعلوماجتماعیتصویردقیقی
نداشتوآنراباعلماخالقیاتیکسانمیدانست...اغراقنخواهدبوداگربگوییم
رشدجامعهشناسیدرایراندهههایچهلوپنجاهمدیوندکترآریانپوربود.9۴

نقد غیرمارکسیستی جامعه شناسی آریان پور
علوم درک چگونگی بر بیشتری روشنایی هم آریانپور تربیتی و فکری میراث نقد
اجتماعیوهمبرکیفیتفرهنگنقددرایرانمیاندازد.بیشترمنتقدانازدرگیریبا
بحثهاینظریوتحلیلهایتاریخیــاجتماعیاوطفرهمیروند.برایمثال،غالمعباس
توسلیجامعهشناسدرمقالهایدربارۀ“کوششبرایفراهمکردنیککتابپایهای
جامعهشناسی”زمینۀجامعهشناسیرافقطدریکحاشیهبهمثابهیکیازکتابهای
جامعهشناسیمنتشرشدهدرایرانذکرمیکندوحتیدربحثاصطالحاتجامعهشناسی
هماسمیازآریانپورنمیبرد.95رضابراهنینیزکهباآریانپوردرمحیطخانوادگیآشنا
بااوهمکاردانشگاهیبودوهردونیزعضوکانوننویسندگانایرانبودند،زندگی و
وآثاراورابامحک“موفقیتیاشکست”ارزیابیکردهودرآنچیزیجز“شکست”
بیقابلیت و ناچیز را آریانپور میکوشد پراکندهگویی با براهنی نمییابد. “فاجعه” و
جلوهدهد.9۶ازجملهادعامیکندکهاوجامعهشناسنیست،زیرازمینۀجامعهشناسی
آکادمیک.” “جرمی هم آن است، جرم اقتباس و تألیف نه است، اقتباس و ترجمه
آریانپوربهنظراوحتیروشنفکرهمنیست،زیراکارشترجمهکردن،اصطالحسازی،

معلم برجستهترین سوگ در “ مهدی، 9۴علیاکبر
آریانپور،” امیرحسین دکتر ایران در جامعهشناسی

بخارا،شماره19)مردادوشهریور198۰(،۳۳۲.
یک کردن فراهم برای “کوشش توسلی، 95غالمعباس
کتابپایهایجامعهشناسی،”نامۀعلوماجتماعی،دورۀ

1،شمارۀ۴)تیرماه1۳5۳(،19۲-18۴.
9۶برایمثال،درمقدمهایطوالنیدربارۀچگونگیآشنا
شدنخودشباآریانپورویکیازدوستانصمیمیاو،
بهشیوهایتحقیرآمیزپایسیمایایندوستوحتی

اورابهمیانمیکشد:“اولیمرد کردارسیاسیپدر
چاققدکوتاهیبودباسبیلهایبسیارکلفت...مرد
سبیلو...است...وپدرشدرکنارسهچهارنفردیگر
جزوصحهگذارانبرسلطنترضاشاهبوده...اولهمان
هیکلچاقدیدهمیشودباسبیلهایکلفتکهسالها
به بنگرید ازدستخواهدداد.” بهکلی را بعدچاقی
با پیروزی آریانپور: امیرحسین “دکتر براهنی، رضا

شکست؟”شهروند)19مرداد1۳8۰(،۲۰-18.
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بازوآزاد”چنین واژهسازیومعادلسازیبرایتحقیق“دیگران”استودر“جامعۀ
فرهنگنویسیجزوروشنفکرانبهحسابنمیآید.9۷کارآریانپورنه“اصیل”استو
نه“اصلی،”زیرافاقد“نظریۀشخصیوخودی”است.او“مصرفکنندۀ”کار“دیگران”
استنه“تولیدکننده”واینناشیاز“عقدهوعقبماندگی”است،امادربهترینشرایط

“آریانپوریکغربزدۀقابلاحتراماست.”98

دراینارزیابیسنتی،جامعهشناسبودن،دانشمندییاروشنفکریمشروطبهایناستکه
فکریادانشازتراوشاتمغزخودباشد،نهذهندیگری.کارفکریسلسلهمراتبدارد،وهر
کاریخودیوروشنفکرانهنیست.اصطالحسازیاگرمعادلسازیبرایمفاهیمجامعهشناسی
بهزبانهایخارجیباشد،چنانکهآریانپورکردهاست،کاریروشنفکرانهنیست،امااگراین
اصطالحاتدرجریانتحقیقمیدانیدرایرانساختهشوند،کاریدانشمندانهوروشنفکرانه

به مکرر اشارۀ از نویسنده منظور که میرسد نظر 9۷به
قرار ایران مقابل نقطۀ در را آن که آزاد،” و باز “جامعۀ
میدهد،جامعههاییچونامریکاوانگلستانوفرانسهاست.
زمینۀ نویسنده-مترجم “دخالت مینویسد: 98براهنی
جامعهشناسیدرفرهنگعصرخودش،نهجامعهشناختی
کهتعلیمیوآکادمیکبود.درموقعیتناموزونعصرما،
درکشوردنیایسومیکهمابودیموهنوزهستیم،آدمی
ازنوعدکترآریانپورمعنایخاصیداشتوداردکهتا
زمانیکهدربهاینپاشنهمیچرخدآنمعناراخواهد
داشت.دریکجامعۀبازوآزادآنمعنابهکلیدگرگون
خواهدشد.یکمحققدرجامعۀبازوآزادنمیتواندتا
باشد،اصطالحسازو اینحدمصرفکنندۀکاردیگری
باشد،حرفهایشدر برایتحقیقدیگری مترادفساز
سرکالسدربارۀآزادیویانکوهشستمگرانصورت
باشد اندازهها درهمان اگر یا و داشت دیگریخواهد
کهحرفهایدکترآریانپوربود،ارزشچندانینخواهد
داشت.درجامعۀبازوآزادهرگزیکفرهنگنویساز
نمیآورند، بهحساب روشنفکران راجزو آریانپور نوع
هرگزمترجمیککتابجرئتنمیکندکتابیرابهآن
صورتکهاوازروینوشتۀدیگرانآنراتحریرکرده،
تحریرکند.اگردستبهچنینکاریبزندقانونمؤلف
جلواوراخواهدگرفت...زمینۀجامعهشناسیدکتر
آریانپورفقطدرایرانمهمتلقیمیشود...اگرآنرا
ترجمهبکنید،بهزباناصلی،وحتیبهیکیاززبانهای
ارزشخواهدشد، فاقد تنها نه اروپایی،کتابیکسره،
آکادمیک جرمی شد، خواهد محسوب هم جرم بلکه
از خبردادن جامعهشناسی زمینۀ نویسندۀ هدف . . .
یککالمــفاقد آریانپورــدر . . . نیست ایران جامعۀ
ازجامعهشناسیدر وخودی نظریۀشخصی و تئوری
و اصیل کار آریانپور . . . است ایران و جهان سطح

اصلیدرزمینۀجامعهشناسیجامعهایکهدرآنقریب
...درواقع بههشتادسالزیستتحویلندادهاست
بنایجامعهشناسیآیندۀایرانتنهاموقعیخشتهای
اولیۀفکریوتحقیقیخودراخواهدگذاشتکهخط
بطالنبردیدگاهمبتنیبرترجمهوتحریر،کهزمینۀ
جامعهشناسیدکترآریانپوربرآناستوارشده،بکشد،
یعنیجامعهشناسازاینعقدهوعقبماندگیفراتربرود،
جامعهشناسی تولید به کند، مصرف اینکه جای به و
بیندیشد...جامعهشناسیاصیل،یعنیجامعهشناسی
میدانی...جامعهشناسییکقومرا...ازرویدست
دیگراننمیتواننوشت...بهیکمعنی،دکترآریانپور
یکغربزدۀقابلاحتراماست...نهبهتاریخکشورخود
پرداخت،نهبهجامعۀخود،نهبهروابططبقاتیجامعه
یکی . . . خود کشور زبانهای و اقوام روابط به نه و
ازعواملاصلیشکستعلمجامعهشناسیدرکشورما
ایران اصلیجامعۀ نیازهای نادیدهگرفتن . . . ]است[
بهجامعهشناسومعتادکردنذهنجوانان،دانشجویان
به ترجمه مصرف و ترجمه به جوان جامعهشناسان و
مطالعه این از و شود مطالعه جامعه خود آنکه جای
استخراج آنجامعه نظریهپردازیجامعهشناختیخود
شود،کهنهتنهامیتوانستمایۀآبروواعتبارتحقیق
خارجی محقق میتوانست بلکه باشد، جامعهشناسی
اینقبیلامورراهمبهدنبالتحقیقمیدانیونظری
محققداخلیبکشاند.بههمیندلیلزندگیامیرحسین
آریانپوریکیازشکستهایبزرگروشنفکریماست.
..وقتیکهشمابهکتابجامعهشناسیهنرآریانپور
این عنوان چرا میپرسید بالفاصله میکنید، مراجعه
کتابجامعهشناسیهنرانتخابشدهاست؟”بنگریدبه

براهنی،“دکترامیرحسینآریانپور،”۲۰-18.
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بهشمارمیآید.براهنیساختنمعادلفارسیبرایاصطالحاتزبانخارجی،اجتناباز
تحقیقمیدانیدرایرانواقتباسکتابخارجیرادرپایینترینسطحکارفکریقرار
میدهد.اینطرزفکردرمحدودۀبومیگراییآلاحمد)شرقیوغربی،خودیوبیگانه،اصیل
وغیراصیل،ایرانیوغیرایرانی(درجامیزندوبادرکسنتیازروشنفکریعجینشدهاست.

براهنیهشدارمیدهدکهدر“جامعهبازوآزاد،”برخالفایران،اگرکسیمانندآریانپور
اثریراترجمهواقتباسکند،“قانونمؤلفجلواوراخواهدگرفت.”اگرچهدرترجمه
اززبانیبهزبانیدیگردقتوامانتداریمهماست،ترجمهانواعمتفاوتدارد.مثاًلدر
نظریۀترجمه،اقتباس(adaptation)نوعیازترجمهبهحسابمیآیدودرمواردیهم
اقتباس،چهدرآثارعلمیوچهادبیوهنری،مطلوباستوخالقیتبهشمارمیرود
نهقانونشکنی.99درسنتشفاهی،داستانسرایانوقصهگویانوآوازخوانانهموارهآزاد
بودهاندکهاثریرایادبگیرندوآنراباکموزیادکردنبازگوکنندودستبردندر
متننشانهایازمهارتآنهابودنهدونپایگییاسرقتادبیوهنری.امادرفرهنگ
نوشتاری،اصلونسبفکرقابلردیابیشدوبارشدروابطسرمایهداری،اثرفکریبه
کاالتبدیلوباابزارقانونیحقمؤلفیاحقمالکیتمعنویازآنمحافظتشد.اماامروز
همقانونوپلیسودادگاههنگامیبهحرکتدرمیآیندکهمترجمازناشریانویسنده،
اگردرمیانباشندوازحقمؤلفبرخوردار،اجازۀاقتباسنگرفتهباشدواسممؤلفو
ناشرراحذفکند.درواقع،دراین“جامعههایبازوآزاد”هزارانکتابترجمهواقتباس
شدهاند.1۰۰حتیهنگامیکهدرسال19۴۷کتابآگبرنونیمکفرابرایاستفادهدر
دانشگاههایبریتانیامنتشرکردند،باوجوداینکهاحتیاجیبهترجمهنبودوبریتانیاو
امریکاهردوغربیبودند،ویراستار،کارلمانهایم،تمایلداشتکهبه“بازنویسیکاملبر
اساسزمینۀمنحصراًانگلستانی”بپردازد،امابهجایآن“اقتباس”رامحدودبه“اضافه
کردندادههای]جامعۀ[انگلستانبهموادامریکاییوتجدیدمدلمتنوسازگارکردن
کتابشناسیبانیازهایانگلستان”کرد.1۰1درویراستپنجمنیزتغییراتدیگریدادند،

ازجملهحذفبعضیمطالبودرجمثالهاییازانگلستانومنابعآنها.1۰۲

99Georges Schäffner, “Adaptation,” in Mona Baker 
(ed.), Routledge Encyclopedia of Translation 
Studies (London: Routledge, 2001), 5-8.
(translated and adapted)1۰۰کلماتترجمهواقتباس

درفهرستمنبعشناختیکتابخانۀدانشگاهتورنتودربیش
از1۲۰۰کتابآمدهاندکهدرآنمیان،بیشاز۲۳۰کتاب
عنوانیشاملاینکلماتدارندواینهافقطکتابهاییاند

کهاززبانهایدیگربهانگلیسیترجمهشدهاند.

101Karl Mannheim, “Preface to the fifth English 
edition,” in William Ogburn and Meyer Nimkoff, 
A Handbook of Sociology (5th ed.; London: 
Routledge and Kegan Paul Ltd., 1964), vi.
102Stephen Cotgrove, “Preface to the first English 
edition,” in Ogburn and Nimkoff, A Handbook 
of Sociology, v.
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بومیگرایانه دید منادی بیشتر است نکرده میدانی پژوهشی آریانپور که ادعا این
را سایهاش کنیم، بررسی نظریۀشناخت یا علم فلسفۀ پرتو در را آن اگر اما است،
مؤلفکتابدرسی اوالًهیچ )آمپیریسیسم(مییابیم. تجربهگرایی و پوزیتیویسم در
نمیتواند نیست، آن به پرداختن فرصت اینجا در که متفاوتی دالیل به دانشگاهی،
همهیابخشمهمیازمطالبکتابرابااتکابهتحقیقمیدانیخودشبنویسد.برای
مثال،درویراستپنجمکتابدرچاپلندن،ازبینصدهامنبعمحققانگوناگون،
ادعا این ثانیاً میبینیم. نیمکف آثار به ارجاع ۳ و آگبرن آثار به ارجاع 1۴ فقظ
جامعهشناسیعمومی)اصولومبانی(راباجامعهشناسیخاصیاموردیمثلایران
جامعهشناسی زمینۀ نویسندۀ “هدف که میرسد نتیجه این به و میگیرد اشتباه
را داده و نظریه رابطۀ براهنی بومیگرایانۀ نیست.”1۰۳دید ایران ازجامعۀ خبردادن
دادهها،آن تعمیم به را ومفهومسازی افراطیمیبیند پوزیتیویستهای مانند الزاماً
همدادههایجامعۀایران،تقلیلمیدهدومعتقداستکهباید“ازاینمطالعه]جامعۀ
ایران[نظریهپردازیجامعهشناختیخودآنجامعهاستخراجشود،”یعنیهرجامعه
نسبیشناخت استقالل که دیدی باشد؛ داشته را جامعهشناسیخودش یاکشوری
عقالنیراازشناختحسیورابطۀدیالکتیکیایندو)ذهنوعین،سوژهوابژه،ماده
وآگاهی،نظریهوداده(رادرنمییابد،بهشیوهایدوباورانهآنهاراازهمجدامیکند
ودرمقابلهمقرارمیدهد.آریانپوردربارۀمحدودیتهایایندیدگاهدرنوشتهها
وکالسهایدرسشبحثمیکرد.ایندیدگاهشناخترامحصولحواسمیداندو
ازنقشفعالذهندردخالتدرواقعیتوعبوربهورایآنورسیدنبهشناختی
جامعهشناسی برای جایی تفکر، این در است. عاجز حسی شناخت از پیچیدهتر
نظری1۰۴یامثاًلریاضیاتمحضوفیزیکنظرینیست.اینامرفقطاشکالیمعرفتی
نیست،بلکهمبتنیبردرکیسیاسیوایدئولوژیکاست.آریانپورآنسویمحدودۀ
مکانی)تهرانیاایران(وزمانی)حال(خودشرامیدیدوایندیدگاهشدرتضاد

جامعهشناسی و عمومی جامعهشناسی بین 1۰۳تمایز
خاصازاوایلبنیاداینعلمصورتگرفتهاست.برای

مثالبنگریدبه
Albion Small, “General sociology,” American 
Journal of Sociology, 18:1 (1911), 200-214; 
H. P. Fairchild, General Sociology (New York: 
Wiley, 1934); Wilfredo Pareto, Compendium 
of General Sociology, edited and collated by 
Elizabeth Abbott (Minneapolis: Minneapolis 
University Press, 1980).

1۰۴برایمثالبنگریدبه
Jonathan Turner, Theoretical Sociology: 1830 to 
the Present (Riverside: University of California 
Press, 2013); Jeffrey C. Alexander, Theoretical 
Logic in Sociology. Volume 2: The Antinomies 
of Classical Thought: Marx and Durkheim 
(Berkeley: University of California Press, 1982).
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باسیاستاینجاواکنون(here and now)بودکهانسانوفکروعملشرامحدود
و مکان از “اَبَرروایت”هایخارج به کردن فکر از را او میکند، بالفصلش دوروبر به
زمانخودشبرحذرمیداردوانسانرابهدورانقبلازاجتماعیشدنبازمیگرداند.
آریانپورآگاهانهتالشمیکردکهدرعرصۀنظریهوسیاستازقفسمکان)قومو

بوم(وزمان)حال(خارجشودوافقشبیکرانگیمکانوزمان)آینده(باشد.

روابط به نه بهجامعهخود، نه پرداخت، تاریخکشورخود به “نه آریانپور ادعاکه این
طبقاتیجامعهونهبهروابطاقواموزبانهایکشورخود”حیرتآوراست.1۰5اوسیرتحول
تاریخیجامعۀایرانازدورانباستانتاکنونراازدیدماتریالیستی،همدرکالسوهمدر
نوشتههایش،تحلیلمیکردوموانعتاریخیرهاییاینجامعهازنظاماستبدادیواستعماری
راتوضیحمیداد.بخشیازتحقیقدامنهداراودربارۀایرانکهبهصورتمحدودمنتشرشد
جامعهشناسیادبیبود.اودورهبندیتحوالتادبیاتفارسیرابراساستواتردودمانهای
سطنتینادرستمیدانستومعتقدبودکهتاریخنگاریادبیاتفارسیدرحدتذکرهنویسی
باقیماندهاستومانعاصلیگسستازسنتتذکرهنویسیفقداننظریهبهشکلعامو
نظریۀاجتماعیبهشکلخاصاست.اوبراساسچارچوبینظریوروششناختیکهدر
جامعهشناسیهنردرپیشگرفتهبود،تحقیقدامنهداریدرخصوصدرکتاریخادبیات
فارسیبراساسصورتبندیهایاجتماعیــاقتصادیانجامدادهبودکهبخشیازآنتحت
عنوان“زمینۀاجتماعیشعرفارسی”منتشرشد.اودرایننوشتهتوضیحدادکهمورخان
ادبیاتفارسیوتاجیکیدرشورویچنینرویکردیرادربیستوپنجمینکنگرۀبینالمللی
خاورشناساندرسال19۶1پیشنهادکردهبودندواگرچهمحققانیمانندیانریپکا،والدیمیر
مینورسکیومجتبیمینویتحققآنرادشوارمیدانستند،اوازسالهاپیشآنرابه“محور

تحقیق...درزمینۀجامعهشناسیهنر”تبدیلکردهبود.1۰۶

خصومتباآریانپورگاهیبهافتراوبهانهجوییمیکشد.براهنیدربارۀجامعهشناسی
هنرمیگوید:“کتابازدیدکلیاتمارکسیستینوشتهشدهاست...اماترفندعجیبی
درآنبهکارگرفتهشده،بهاینمعنیکهکوچکتریناشارهایبههیچمارکسیست
غیرروسیدرکتابنیست،بهاستثناییکیادونفر.شایداگرآریانپورسراغبرخی
مارکسیستهایغیرروسیمیرفتکتابمارکسیستیبهتریمینوشت.”برخالفاین

1۰5براهنی،“دکترامیرحسینآریانپور،”۲۰-18.
1۰۶ا.ح.آریانپور،“زمینۀاجتماعیشعرفارسی،”پیام

نوین،دورۀ۷،شمارۀ۴،شمارۀمسلسل۷۶)فروردین
1۳۴۴(،1-8و9۳-۶۶.
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ادعا،از1۷8منبعکتابومقالهکهدرجامعهشناسیهنرازآنهااستفادهشده،فقط۷
منبعچاپشورویوحداقل1۲منبعآثارمارکسیستیغربیو۲منبعچینیاند.1۰۷جز
این،ترجمۀبسیاریازآثارمارکسیستیغربیبهفارسیدردهههای1۳۴۰و1۳5۰،
تحتتأثیرآریانپورصورتگرفتکهبراینخستینباردرهمینکتابمعرفیشدند.1۰8

براهنیکارنوامچامسکیومیشلفوکورادرکنارکاردکترآریانپورقرارمیدهدو
درآن“فاجعهای”مییابد،زیراآریانپوربرخالفآنان“تحقیقلغوی”میکردو“مقاله
برایشیوۀتحقیق”مینوشتونهفقطبهپایاینقبیلبزرگانغربنمیرسید،بلکه
گایاتری ممی، آلبر سعید، ادوارد فانون، قبیل[ ]از سوم، “جهان از بزرگانی همپایۀ
اسپیواکوهومیبابا”همنبودوبهجایپیوستنبهاینکارناوالفکری“تبدیلبهیک
مصرفکنندۀصرفشیوهایشد]مارکسیسم[بهدورازهمۀاینخالقیتهایذهنیو
فکری.”دراینجا،ناقداولویتهایایدئولوژیکخودشرابهمحکنظریۀاجتماعیتبدیل
ایندیدگاههابیخبراستوتصورمیکند ازجدلجدیبینمارکسیسمو میکند،
کهدرعرصۀنظریههمبشربهپایانتاریخرسیدهاست.1۰9آریانپوراگرباسرکوبیدو
رژیممواجهنمیشدوعمرشوفامیکرد،بیتردیدبهجایپیوستنبهامثالهومیبابا
واسپیواکدرمقابلآنهاقرارمیگرفت.معیاراودرارزیابینظریۀاجتماعینهنبوغو
اسمورسممکتبدارانونظریهپردازانیامیزانتولیدکنندگیآنها،بلکهجایگاهشاندر
مبارزۀطبقاتیدروسیعترینمفهوماینکلمهبود.معیاراواینبود:یکنظریهیامکتب
فکریدرمبارزهبرایرهاییانسانازبهرهکشیوستمجانبکدامطرفرامیگیرد؟
درجستجویپاسخبهاینسوال،آریانپوردرآغازکارتحقیقیوتربیتیخودمکاتب
تاریخیگوناگونرابررسیکردومارکسیسمراتواناترازهمهیافت،اگرچهتالشمیکرد
براساسپژوهشهایخودشبهصحتماتریالیسمتاریخیپیببرد.اودراولینکتابش،

1۰۷دراینشمارش،هرمنبعیکهبیشازیکباربهآن

اشارهشدهاستیکبارحسابشده،امااگرنویسندهای
حساب به جداگانه منبعی کدام هر دارد، اثر چند
منابع از بعضی بودن مارکسیستی تشخیص آمدهاند.
براساسآشناییمنبامؤلفونوشتهبودهاستواز
اینرو،تعدادمنابعمارکسیستیغیرشورویاییممکن

استبیشترباشد.
را خود )انسان چایلد گوردن آثار جملهاند آن 1۰8از
)تاریخ هاوزر آرنولد اجتماعی(، تطور و سازد می
تاریخ فلسفۀ هنر؛ و ایدئولوژی تبلیغ، هنر؛ اجتماعی
بزرگان واقعیت؛ و )وهم کادول کریستوفر هنر(،
اندیشه )بیان فینکلشتاین وسیدنی فرهنگمحتضر(

درموسیقی(.

دیدگاهها این و مارکسیسم وسیاسی نظری 1۰9جدل

گستردهاست.براینمونهایازنقدمارکسیستیادوارد
سعیدوهومیبابابنگریدبه

Aijaz Ahmad, In Theory: Classes, Nations, 
Literatures (London: Verso, 1992); Alex 
Callinicos, “Wonders taken for signs: 
Homi Bhabha’s postcolonialism,” in Mas’ud 
Zavarzadeh, Teresa Ebert and Donald Morton 
(eds.), Post-Ality: Marxism and Postmodernism 
(Washington, D.C.: Measonneuve Press, 1995), 
98-112.
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 (Hilde بلومنتال هیلده اتریشی، دیالکتیسین که میکند اشاره رستاخیز، آستانۀ در
(Blumenthal،بهاوتوصیهکردهبودکهنسلهایجدیدمحققانبهجایتالشبرای

تأییدنظریهایکهبارهاثابتشدهاستبهتراستدرتعمیمآنبکوشند:

]آریانپور[مدتهشتسالاستکهتماماوقاتخودراصرفتحقیقدرتاریخ
.اومشتاقانهخواستهاستازمطالعۀتمامتاریخبشر،قانون . . عمومیمیکند
تحرکتاریخراکشفکند.موقعیکهبهاوتذکردادمکهاینقانونمدتهاپیش
و وسواس ارضای برای میخواهد که داشت اظهار معترضانه است، شده کشف

تردیدخودبهطورمستقلتمامتاریخراتفحصکندوببیندبهکجامیرسد.11۰

و قدرت صاحبان با رویارویی فقط آغاز همان از آریانپور مسئلۀ که است روشن
روشنفکراندرگیرچنین از نبود،چنانکهطیفوسیعی دیکتاتور آن و اینمستبد
مقاومتهاییمیشوند.آنچهزندگیفکریوتربیتیآریانپورراازبسیاریروشنفکران
زمانهاشمتمایزمیکردمبارزهاشبانظامیبودکهبادیکتاتوریابدونآن،همهجابه
تولیدوبازتولیدبهرهکشیازانسانمیپردازد؛نظامیکهآنراازنظرتاریخیمنسوخ
میدانستومعتقدبودمیبایدبهپایانبرسد.بههمینسبب،بخشمهمیاززندگی
نظریههای و فکری مکاتب نقد طریق از فکری مبارزۀ به را تحقیقاتش و دانشگاهی
و پراگماتیسم اگزیستانسیالیسم، پوزیتیویسم، فرویدیسم، قبیل از غیرمارکسیستی
ایدئالیسماختصاصداد.ازدیدآریانپور،مسئلهومشغلۀاینمکتبهایامواضعیچون
پدیدارشناسیوساختارشکنیوتحلیلگفتماندرکبهرهکشیانسانازانسانوپایان

دادنبهآننیست.

دراوایلدهۀ1۳۴۰،غربزدگیآلاحمدنظربسیاریازدانشجویانوفعاالنسیاسیرا
جلبکردوبهنظریکیازستایشگرانشازجهاتیهمطرازمانیفستکمونیستمارکس
ارزش دارای جهانی درسطح که است ایرانی رسالۀ نخستین “شاید و بود انگلس و

11۰ا.ح.آریانپور،درآستانۀرستاخیز)رسالهایدرباب
انتشاراتچاوشان، تهران: ۲؛ )چاپ تاریخ( دینامیسم

.15،1۴،1۲،)1۳8۷
براهنیدرصفحۀ۴۶5قصهنویسی)چاپ۲؛ 111رضا
که اشرفی،1۳۴8(میگوید انتشارات سازمان تهران:
رسالهای لحاظهایی از شک “بدون غربزدگی کتاب
استعمارزده تکلیفکشورهای تعیین نظر از که است
برابرکشورهایاستعمارگر،تاحدیهماناهمیت در
راداردکهمانیفستمارکسوانگلسدرتعیینتکلیف

تجدید در کاپیتالیسم.” و بورژوازی برابر در پرولتاریا
چاپقصهنویسیبعدازانقالب)چاپ۳؛تهران:نشرنو،
1۳۶۲(نویسندهاینجملهراازصفحۀ۴9۳حذفو
چنینبازنویسیکردهاست:“بدونشکازلحاظهایی
کشورهای تکلیف تعیین نظر از که است رسالهای
حدی تا استعمارگر، کشورهای برابر در استعمارزده
هماناهمیترا]دارد[کهنوشتههایبعضیازسیاهان

آمریکاعلیهنژادپرستیسفیدان.”
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اجتماعیاست.”111اینارزیابیتعجبآورنیست،زیرانقدآلاحمدازغربوغربزدگیبا
درکرایجبسیارابتداییوناسیونالیستیازامپریالیسمهمخوانیداشتوآنراتغذیه
میکرد،امابادرکآریانپورهمسونبود.اومخالفتقسیمبشریتورتبهبندیآنبر
اساسجغرافیا،روانیات،نژاد،دین،ملت،فرهنگوتعلقاتقومیوقارهایبود.بهگفتۀ
خودش،باآلاحمداز1۳15“روابطیدیرینه”داشتواگرچه“زیادبایکدیگرمحشور”

نبودند،“رفاقتدیرین]آنها[هرگزخللنیافت.”11۲بااینهمهمیگوید:

آلاحمدومندرهمۀزمینههاهماندیشهنبودیم،بااینوصفسالهاهمزیستی
کردیموانتقادهاییکدیگرراتابآوردیم...دربارۀکتابزمینۀجامعهشناسی
دوستانهچندنکتهرابهمنتذکردادودرموردچندنکتهپرسانشد...11۳در
دهۀپنجاهآلاحمدومندرجلسهای...شرکتکردیم.درآنجلسهسخناز
غربزدگیبهمعنیبیزاریازهرچهغربیاستبهمیانآمد.اعتراضکردمکه
بههمۀ ازآنجملهصنعتوعلمجدید،متعلق ازآنچهغربیاستو بسیاری
بشریتوسودرسانوخواستنیاست؛آنچهدرخوربیزاریاست،استعمارغربیو
عوارضآناستودراینصورترواستکهآقایآلاحمدکتابخودرابهجای

غربزدگیاستعمارزدگیبنامد.11۴

اگرچهاعتراضآریانپوربهغربزدگیآلاحمد،چنانکهدراینجابیانشدهاست،هنوز
بیان را انترناسیونالیسم( و )بومیگرایی تفاوتجهانبینیآندو نیست، مارکسیستی
میکند.مارکسیسمنهتنهاصنعتوعلمجدید،بلکهبرخالفنظریههایپسااستعماری
وبومیگرایی،همۀمردمغربرانیزمتعلقبههمۀبشریتمیداندواکثریتجمعیت
کشورهایسرمایهداریراکهزنوگارگروزحمتکشانگوناگوناندجزومتحدانمردم

شرقدرمصافبااستعمارواستثماربهحسابآوردهاست.

نقد مارکسیستی جامعه شناسی آریان پور
مارکسیسمآریانپورمارکسیسمدانشگاهی،بهمعنیغیرحزبی،بودکهمبانیآنراآثار
مارکسوانگلستشکیلمیدادندوازتحقیقاتونظریهپردازیهایعلوماجتماعیو
انسانیمارکسیستیورادیکالبهرهمیبرد.اینمارکسیسم،بهعلتسرکوبسیاسی،

11۲آریانپور،“ازمدرسهتامدرسه،”۲5۷و۲۷۳.
11۳آلاحمدپرسیدهبود“آیامقوالتجامعهشناسیکه
اساساًازمطالعۀجامعههایغربیاستخراجشدهاند،در

موردجامعههایآسیاوافریقانیزصدقمیکنندیانه؟”
بنگریدبهآریانپور،زمینۀجامعهشناسی،1۴.
11۴آریانپور،“ازمدرسهتامدرسه،”۲۷۳-۲۷۲.
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و فرانسه بریتانیا، هندوستان، مانند کشورهایی در دانشگاهی مارکسیسم برخالف
اظهار و بود محدود آن شکوفایی امکان میبرد، سر به نیمهپنهان حالت در ایتالیا،
وجودشبیشتردرشرایطپاگرفتنجنبشهایاجتماعیوبهویژهانقالبیشدنجنبش
اینکه با دوم، جهانی جنگ از بعد اروپای در ایران، برعکس شد. ممکن دانشجویی
گروه بودند،115 امنیتی دستگاه مراقبت تحت همیشه کمونیستها و مارکسیستها
در بودند.11۶ اینکشور تاریخنویسان بریتانیاسرشناسترین مورخانحزبکمونیست
هندوستان،مورخانوجامعهشناسانمشهوریچونعرفانحبیب،د.د.کوسامبیو
ا.م.س.نمبودریپادعضوحزبوگاهیدرمقاماتدولتیبودند.درفرانسهنیزآلتوسر
وجود با ایران، دانشگاهی محیط در بودند. کمونیست اعضایحزب از لِفور هانری و
گرایشچشمگیردانشجویانبهمارکسیسم،آریانپوریگانهاستادیبودکهبهتدریس

آنمیپرداخت.

بااینهمه،رشدمارکسیسممانندسایرمکتبهایفکریازقبیلفمینیسم،آنارشیسم،
لیبرالیسموکنسرواتیسم،جداازمبارزۀسیاسیوتشکیالتی،مخصوصاًتحزبسیاسی،
جمله از کمونیستی، و کارگری مبارزات در فعاالنه انگلس و مارکس است. نبوده
پایهگذاریانترناسیونالاول،شرکتکردندولنینومائونقشیاساسیدرسازماندهی
عهده بر چین و روسیه در سوسیالیسم نهادن بنا و سیاسی انقالب پیروزی حزبی،
تحقق از کمتر چیزی شوروی، در بهویژه را، سوسیالیسم تجربۀ آریانپور داشتند.
دینامیسمتاریخیاصحتماتریالیسمتاریخینمیدیدوایندرشرایطیبودکهتجربۀ
سوسیالیسمدرشورویدرهمینسالهابهبنبسترسیدهبود.حزبکمونیستچین
نیزاحیایسرمایهداریدرشورویواروپایشرقیرااعالمکردهبودوبااتکابهمیراث
لنین،دربارۀتداوممبارزۀطبقاتیدرجامعۀسوسیالیستی انگلسو نظریمارکسو

امریکا، در بهویژه سرمایهداری، کشورهای همۀ 115در

تمایالت دارای یا مارکسیست دانشجویان و استادان
پیگردها این نظرگرفتند. راتحت انتقادی و رادیکال
انتقادی دیدگاههای از دوری و خودسانسوری باعث
دادن قرار تعقیب زمینۀتحت در مثال، برای میشد.

جامعهشناسانوانسانشناساندرامریکابنگریدبه
Mike Forrest Keen, Stalking the Sociological 
Imagination: J. Edgar Hoover’s FBI Surveillance 
of American Sociology (Westport: Greenwood 
Press, 1999); David H. Price, Threatening 
Anthropology: McCarthysm and the FBI’s 
Surveillance of Activist Anthropologists (Durham, 
North Carolina: Duke University Press, 2004).

عالوهبرمخالفتارگانهایدولتیامریکابامارکسیسم
دهۀ در مارکس آرای که این وجود با و دانشگاهی
19۶۰بهنظریۀاجتماعیراهیافت،سایرنظریهپردازان
مارکسیستیپذیرفتهنشدندودرنتیجهخودورویکرد
مارکسیستیدرعلوماجتماعیمنزویشدند.بنگریدبه
David Sallach, “What is sociological theory?,” 
The American Sociologist (8 August 1973), 134-
139. 
116Eric Hobsbawm, “The Historians’ Group of 
the Communist Party,” in Maurice Cornforth 
(ed.), Rebels and their Causes: Essays in Honour 
of A. L. Morton (London: Lawrence and 
Wishart, 1978), 21-48.
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باآننظریهپردازیمیکرد.اگرچهآریانپور ودینامیسماحیایسرمایهداریومقابله
با نبود، متأثر کمونیستی جنبش در مهم گسست این از تحقیق و تدریس کار در
همۀگرایشهایغیرماتریالیستیوغیردیالکتیکیمتداولدرتاریخمارکسیسمازقبیل
نظریۀنیروهایمولد،اجتنابناپذیریکمونیسم،جبرباوریفناورانه،جبرباوریاقتصادی
وعلمگراییدستبهگریبانبود.11۷دراینجابهدومسئلۀمهماشارهمیکنم:جبرباوری

طبقاتیوجبرباوریتاریخی.

نباشد، مارکسیستی جامعهشناسی مفهوم مهمترین اگر طبقه طبقاتی جبرباوری 
بیتردیدیکیازچندمفهومبنیادیآنبهشمارمیآید.یکیازانتقادهایغیرمارکسیستی
بهنظریۀمارکسیستیایناستکهطبقهراپدیدهایصرفاًاقتصادیبهشمارمیآورد،
همۀپدیدههایاجتماعیگذشتهوحالرابهطبقهتقلیلمیدهدوطبقهرادرتحلیل
نهایییادرطوالنیمدتتعیینکنندۀسیاست،ایدئولوژی،هنر،فلسفه،علموهرنوع
تفکرمیداند.تردیدینیستکهچنینگرایشیدرادبیاتمارکسیستیرایجاست،اما
ایندیدگاهدرنظریۀمارکسیستیوحتیدرجنبشکمونیستیهموارهنقدشدهاست.
درحالیکهنقدغیرمارکسیستیهدفشزدودنطبقهازنظریۀاجتماعییادربهترین
حالت،درکقشربندیجامعهبامعیارهایشغلوموقعیتاجتماعیوقدرتاست،نقد
مارکسیستیبهنظریهپردازیطبقهبهمنزلۀرابطۀاجتماعیمیپردازد.بااینهمه،در
تاریخمارکسیسمدرکاقتصادباورانۀطبقهبهمنزلۀشیءیاساختاقتصادیبردرک

دیالکتیکیآنبهمنزلۀرابطۀاجتماعیتوفقداشتهاست.

آرنولدهاوزر،یکیازمنابعاصلیآریانپوردرمطالعۀجامعهشناسیهنر،درتاریخاجتماعی
هنرتحوالتهنرراازجامعۀاولیهتاعصرسینمابراساسدانشیکهتااواسطقرنبیستم
دردستبودبررسیکرد.دراینتحقیق،هنردررابطۀنزدیکباتحوالتاجتماعی،طبقات
وقشرهاوگروههایاجتماعیومبارزاتآنهاتوضیحدادهشدهاست.دراینجا،جامعه،
بهویژهطبقۀاجتماعی،هنرراشکلمیدهد.هاوزردراثربعدیاش،فلسفۀتاریخهنر،به
تاریخاجتماعیهنرخودنقدواردکرد،زیرانتوانستهبود“روشدیالکتیکرابااحتیاط
کافیبهکارببرد،”بهاینمعنیکه“بهاندازۀکافیمتوجهنبودهاستکهمعنیوکارکرد
یکروندسبکیبههیچوجهغیرقابلتغییرنیستوباید]بر[انعطافرابطۀآنباگروههای

11۷آریانپوربعدازمراجعتازسفرشورویکهبهدعوت
انجمنفرهنگیشورویوایرانصورتگرفتهبود،در
یکنشستخصوصیگفت:“ازرفقایشورویدرمورد

رفتارشانبارفقایچینیانتقادکردم.”

118Arnold Hauser, The Philosophy of Art History 
(London: Routledge and Kegan Paul Ltd, 1959), vi.
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اجتماعیگوناگون”تأکیدمیکرد.118اودرآخریناثرمهمش،جامعهشناسیهنر،ازتحلیل
طبقاتیوروشدیالکتیکرویگرداننشد،امادامنۀنقدراگسترشداد،بین“مارکسیسم
نظریومارکسیسمسیاسی”تفاوتقائلشدواستداللکردکهمارکسیسمنظریمیتواند
تفکرمارکسیستیراازدلمشغولیمتافیزیکیبه“جامعۀبیطبقه”رهاکند.119امامیتوان
ادعاکردکههاوزربهجایمقابلهباگرایشهایجبرباورانهدرمارکسیسم،به“عقبنشینی

ازمارکسیسم”رویآورد.1۲۰

هنر تاریخ فلسفۀ در هنر و طبقه رابطۀ در هاوزر بازنگری از احتمال به پور آریان
هاوزر دودلیهای با شاید و نمیکند اشارهای آن به هیچجا اما است، داشته اطالع
موافقنبودهاست.1۲1درهمانحال،تردیدینیستکهازانتقادهاییکهجامعهشناسی
در او مثال، برای بود. باخبر میکرد وارد طبقاتی تحلیل به همواره غیرمارکسیستی
مقدمۀجامعهشناسیهنرتوضیحمیدهدکهچگونهبهایننتیجهرسیدکههنررااز

دیدجامعهشناسیبررسیکندوبهمسئلۀاساسیطبقهبرخوردکند:

تحلیل انگارهومالک و مبنا و اجتماعی رازمینۀتحوالت اجتماعی بایدطبقۀ
ایننکتهغفلتورزمکهگرچهطبقۀاجتماعیعامل از نباید خودشمارم.ولی
مقومسایرعناصراجتماعیاست،عناصردیگرنیزبههنگامخوددروضعطبقۀ
اجتماعیمؤثرمیافتد.دراینصورتبایدنهتنهاطبقۀاجتماعیوسیرعمومی
وتعارضهایداخلیوبرخوردهایخارجیآنرامنظوردارم،بلکهروابطمتقابل
قراردهم،وگرنه نیزموردمحاسبه را اجتماعی وسایرشئون اجتماعی طبقات
گرفتارتفکریماشینیوعقیمخواهمشد.مسلماًعلیتیکَسریومکانیکینه

درعلوماجتماعیونهدرعلومدیگراعتباردارد.1۲۲

ایندرکازطبقۀاجتماعیپیچیدهترازدرکهاوزردرجامعهشناسیهنراستوگویی
شده نوشته طبقاتی تحلیل یا طبقاتی جبرباوری دربارۀ او دغدغههای به کهخطاب
در ناموزونی یا ناهمگونی طبقاتی، جامعۀ پیدایش درجریان آریانپور، نظر به است.

119Arnold Hauser, The Sociology of Art, Translated 
by Kenneth J. Northcott (Chicago: The University 
of Chicago Press, 1982), xx.
120Lee Congdon, “Arnold Hauser and the 
retreat from Marxism,” in Tamás Demeter (ed.), 
Essays on Wittgenstein and Austrian Philosophy 

(Amsterdam: Editions Rodopi B.V., 2004), 41-62.
در هنر جامعهشناسی زنجیرهمقاالت از مقاله 1۲1اولین
مجلۀ در مرداد1۳۴1 در آنها آخرین و خرداد1۳۴۰
سخنمنتشرشدند.ترجمۀانگلیسیفلسفۀتاریخهنردر

1۳۳8انتشاریافتهبود.
1۲۲آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،ر-ز.
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زندگیعملیونظریجامعهشکلگرفتواین“عدمتطابق...اززمانیآغازشدکه
کارعملیازکارنظریجداگردیدوطبقاتدوگانۀاصلیپدیدآمدند.”درحالیکهدر
جامعۀابتدایی“هنرمستقیماًوابستۀتولیداقتصادیبود،”درجامعۀطبقاتی“بهسبب
پیچیدگیتولیدوجامعهوپیدایشسننهنری،هنرراهورسمیمستقلازراهورسم
تولیداقتصادیجامعهیافت.”1۲۳بهاینترتیب“دردرونفرهنگکلیجامعهدوفرهنگ
متفاوتبادوجهانبینیناسازگارــبادونوعفلسفهیادونوعهنرــپرورده”شدند.1۲۴در
اینادعاها،جبرباوریاقتصادیوطبقاتیبهحاشیهراندهشدهاندوراهبررابطۀیکطرفه
یایکبهیک،مثاًلطبقهسبکراتعیینمیکندویکسبکمشخصهمیشهسبکیک

طبقهاست،بستهشدهاست.

بهاینترتیب،آریانپوررابطۀهنروطبقهرابهشیوهاینزدیکبهدیالکتیکتوضیح
میدهد،اماهنگامبحثمشخصسبکشعرفارسیهمتواناییوهممحدودیتاودر
استفادهازروشدیالکتیکآشکارمیشود.سبکدرجامعهشناسیآریانپور“مهمترین
ویژگیپویشهاوآثارهنری”است،اماهمسبکوهمطبقهمدامدگرگونمیشوند:
“هریکازسبکهابهفراخورپویاییجامعه،وهمانندطبقههایاجتماعی،دریکدیگر
تداخلمیکنندوازانگارۀاساسیطبقهایکهوابستهبهآناندانحرافمیجویند.”1۲5
درنقداینادعامیتوانگفتکهانحرافهنوزاصلرانفینمیکندوفقطدورشدن
ازآناست،اصلدرموقعیتبرترباقیمیماندوازاینرودرچارچوبوحدتضدین
دیالکتیکیقرارنمیگیرد.شایدبهاینعلتآریانپورفراترمیرودوپویاییاینرابطهرا
بیشترمیکاود:“هرسبکازطبقهاینشأتمیگیرد،ولیدرجریانتحولخود،نهتنها
باتحوالتآنطبقهگامبهگامهمگامینمیکند،بلکهدرانحصارآنطبقههمنمیماند
بررسی برایمثال،در قرارمیگیرد.”1۲۶ بعدی استفادهطبقههای ودرمواردیمورد

“زمینۀاجتماعیشعرفارسی”میگوید:

امکانآنهستکهسبکیکطبقهدرمواردیبازندگیعملیآنطبقهموافقنباشد
...ممکناستسبکشعریکطبقهدرمواردیباسایرشئوننظریآنطبقهموافق
نباشد...ممکناستسبکشعریکطبقهدرمواردیباسبکهنرهایدیگرآن
طبقهموافقنباشد...ممکناستسبکشعرهمۀقشرهاییکطبقهیکساننباشد

...ممکناستسبکشعریکطبقه،درجریانزندگیآنطبقه،یکساننماند.1۲۷

1۲۳آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،1۳8.
1۲۴آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۴8.

1۲5آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،19۰.

1۲۶آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،19۴.
1۲۷آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،19۳.
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درهمۀاینموارد،حرکتبرسکونوبیثباتیبرثباتغلبهمیکند،اماآریانپورهریک
ازاین“ممکناست”هاراباقیدوشرطهاییمانند“درپهنۀزمانطوالنی”یا“ازمنظر
تاریخعمومیسیریکطبقه”تعدیلمیکند،بهطوریکهاینامکاناتبهمثابهاستثنا
برقاعدهایاصلیبهحسابمیآیند.برایمثال،میگویدکه“ممکناستدرمواردی
تاریخعمومی درجریانطوالنی آنکه با نزدیکشوند، یکدیگر به سبکهایطبقهها

جامعه،سبکهایشعرطبقههایمتفاوتیکینمیشوند.”1۲8

اینرهیافتهازمینهرابرایتبیینپیچیدهوچندعلیتیرابطۀهنروطبقهفراهممیکنندواز
درکهاوزرپیچیدهتراست،اماآریانپوراینرابطهراهنوزدیالکتیکیترسیمنکردهاست.اودر
فورمولهکردنرابطۀطبقهوسبکشعرباوجودبرشمردنمواردیکهسبکازطبقهمنحرف
یاحتیمستقلمیشود،یادآوریمیکندکهدرپهنۀزمانطبقهسبکراتعیینمیکند.در
اینجا،مانندجدلهائیکهدرمارکسیسمدانشگاهیاروپادرمقابلهباجبرباوریبهراهافتاده
بود،تعیینکنندگینههمیشهبلکهدرتحلیلنهایییادرطوالنیمدتصورتمیگیرد.اما
ایندرکهنوزدوباورانهاست،نهدیالکتیکی.درمنطقدیالکتیکی،تعیینکنندگییکیاز
دوقطبتشکیلدهندۀوحدتضدینرانمیتوانازقبلمشخصکرد،زیراتعیینکنندگی
خصلتینیستکهدریکیازدوقطبالنهکند،بلکهحالتیاستکهدرفرایندرابطۀهمواره
درحالتغییرآندوقطبشکلمیگیردوگاهیدراینقطبوگاهدرقطبدیگرلنگر

میاندازدودرشرایطیممکناستبهنفییکیازآنهابیانجامد.

و جبرباوری به هم تاریخی تحلیل بگیرد، را دیالکتیک جای دوباوری که هنگامی
تقلیلگراییمیانجامد.درواقع،تبیینطبقهچهدردریافتگذشتهوچهدردرکحال
با بادشوارینظریهمراهبودهاست. برایهمۀمارکسیستهاازجملهخودمارکس
اینکهتحلیلطبقاتیپیچیدهآثارمارکسرابعداز18۴۳رقممیزند،هیچوقتطبقه
راموضوعتحقیقمشخصیقرارندادوهنگامیکهدرآخرینفصلجلدسومسرمایه
بهاینامرپرداختآنرابهپایاننرساندوبعدهاهمآنرادنبالنکرد.امادوادعای
نظریمارکسبهبسیاریازنقدهاینظریطبقهپاسخمیدهد.اولاینکهطبقهیک
“رابطۀاجتماعی”است،نهقالبیاجعبهایکهافراددرآنجایگیرندوبتوانمنافعو
سیاستوایدئولوژیوهنروآگاهیشانراازآناستنباطکرد.ازاینروطبقهخصلت
یاصفتینیستکهاعضاییکطبقهآنراهمیشهباخودحملکنندوباآنشناخته
شوند.“رابطۀاجتماعی”یعنییکطبقهبهتنهایییافینفسهیاقائمبهذاتوجودندارد

1۲8آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،19۴-19۳.
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ومثاًلطبقۀکارگرفقطدررابطۀتضادوهمگونیباطبقۀسرمایهداروسایرطبقاتو
اقشاروگروههایاجتماعیمیتواندوجودداشتهباشد.1۲9برهمینمنوال،دوماینکه
نمایندگانسیاسیوادبیهرطبقهالزاماًاعضایآنطبقهنیستند.1۳۰بااینحال،بیشتر
چنین گرچه نرسیدهاند، طبقه از نظری درک این به هاوزر، جمله از مارکسیستها،
دریافتیالاقلدردونمونۀمارکسیسمبعدازمارکسبهشکلمشروحعرضهشد،آنهم

درجریانبرجستهترینمبارزاتسیاسیوایدئولوژیکدرجنبشکمونیستی.

درنمونۀاول،دراوایلقرنبیستم،هنگامیکهبیشترمارکسیستها،چهدراحزابو
چهخارجازآنها،ازجملهدرحزبسوسیالدمکراتروسیه،درکیمکانیستیواقتصادی
ازرابطۀطبقهوآگاهیطبقاتیداشتندوکمونیسمرامحصولمبارزاتاقتصادیطبقۀ
لنیندرفرایندجدلیسیاسیونظریاستداللکردکهکارگران کارگرمیدانستند،
بدونآگاهیطبقاتیبهانقالبسوسیالیستینمیپردازندواینآگاهیازتجربۀروزمرۀ
زندگیآناندرکارخانهبرنمیخیزد،بلکهخارجازآندربسترمجموعروابططبقاتی
ودرعرصۀنظریه،فلسفه،تاریخ،واقتصادشکلمیگیرد.1۳1براینمنوال،یککارگر
بدونداشتنآگاهیطبقاتیدرسیاستوایدئولوژیبورژواخواهدبود.درنمونۀدوم،
دراواسطقرنبیستم،هنگامیکهمارکسیستهایاروپاییدرگیربحثطبقهبودند،1۳۲
ازاحیایسرمایهداریدرشورویوبعدهادردوران مائوتسهدوندرجریانتحلیل
مبارزهبرایجلوگیریازرجعتسرمایهداریدرچیندعاوینظریمارکسولنینرا
گسترشدادوتأکیدکردکهجامعۀسوسیالیستیجامعۀطبقاتیاستوخطسیاسیو
ایدئولوژیکفردوحزبتعلقطبقاتیآنانراتعیینمیکند،نهقرارگرفتنآنهادریک

129Glen Rikowski, “After the manuscript 
broke off: Thoughts on Marx, social class and 
education,” paper presented for the British 
Sociological Association Education Study 
Group Meeting, King’s College, London (23 
June 2001) in http://www.leeds.ac.uk/educol/
documents/00001931.htm
130Marx, “The Eighteenth Brumaire of Louis 
Bonaparte,” 130-131.
مبارزه )اکونومیسم( اقتصادگرایی به مشهور 1۳1جریان

بینطبقۀکارگروسرمایهداررابهعرصۀاقتصاد،مثاًل
دستمزدوشرایطمناسبکاروبیمه،محدودمیکرد،
طبقۀ سیاسی سلطۀ سرنگونی برای سیاسی مبارزۀ از
اتمام از بعد مرحلهای به را آن میرفت، طفره حاکم
مبارزۀ میخواست یا میکرد محول اقتصادی مبارزات
اقتصادیرابهمبارزۀسیاسیتبدیلکند.لنیندرنقد

تأکیدکردکهطبقۀسرمایهداردر اقتصادگرایانه درک
عرصۀسیاست)قدرتدولتی(اعمالحاکمیتمیکندنه
درعرصۀاقتصادوبههمینعلت،مبارزاتخودبهخودی
واقتصادیطبقۀکارگردرهیچشرایطیحاکمیتطبقۀ
که اقتصادی مبارزۀ نمیاندازد. خطر به را سرمایهدار
چیزیجزمعاملهبرسرفروشنیرویکاربهسرمایهداران
نیست،مبارزهایاستدرچارچوبروابطسرمایهداریو

بهسوسیالیسمنمیانجامد.بنگریدبه
V. I. Lenin, “What is to be done?” in Robert 
Tucker (ed.), The Lenin Anthology (New York: 
W. W. Norton & Co Inc., 1975), 12-114.
132Eliphas G. Mukonoweshuro, “Problems of 
the structural determination of class: A critical 
methodological review,” Australian Journal of 
Politics and History, 36:1 (April 1990), 23-38.
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طبقه.درهردونمونه،وجودطبقهبهمثابهگروهبزرگیکهبراساسمالکیتوسایل
جامعهشناسی زبان به اما نشده، انکار میکنند صفآرایی آن از محرومیت یا تولید
غیرمارکسیستی،رابطۀبینساختار)طبقه(وعامل(agency)نهدرتناظرییکبهیک

یاتکعلیتی،بلکهباروشدیالکتیکنظریهپردازیشدهاست.

بهنظرمیرسدآریانپورازاینتحوالتدرنظریۀطبقهمتأثرنبودهاستواینرامیتوان
درموشکافیهایشدرزمینۀتحولسبکشعرفارسیوتاریخیکردنآندنبالکرد.
برایمثال،دربارۀمحدودیتهایرشدرئالیسممینویسد:“درایراناسالمیازآغازتاعصر
حاضر،چونطبقۀسوداگر]بورژوازی[هیچگاهاستقاللوقدرتریشهدارنیافتهومنبع
آنهمکهطبقۀعوام]کارگر[باشد،بهندرتازپایگاهپستدیرینخودتجاوزکردهاست،
هنوزدرشعرفارسیسبکیبرابررئالیسماروپاییپدیدنیامدهاست.”1۳۳همچنین،دربارۀ
عللدرآمیختگیسبکهایشعرفارسیمیگویدکهانقالبمشروطیتهم“آنقدرژرف
نبودکهدستکممانندانقالبهایبزرگانگلیسوفرانسه،نظامزمینداری]فئودالیسم[
درهمآمیختگی و بینظامی به و سازد ریشهکن آن آرمانی شبکۀ همۀ با را کهنسال
سبکهایخراسانیوعراقیپایانبدهدوراهرابرایظهورسبکنویهموارکند.”1۳۴اما
دراینتحلیلهاسبکانعکاسمستقیموجوداجتماعیطبقهاستوعدمرشدرئالیسمبه
رشدناکافیدوطبقهوخفیفبودنومبهمبودنتضادآنهانسبتدادهشدهاست،درحالی
کهادبیاتچونانپدیدهایذهنیوروبناییمیتواندجلوترازواقعیتعینیوزیربنایی
)رشدسرمایهداری(حرکتکندوباچنینجهشیبهبخشیازتحولعینیآنتبدیل
شود.همچنین،میتوانپذیرفتکهانقالبمشروطیتژرفایانقالبفرانسهرانداشت،
اماهمراهباانقالبچینژرفترینتحولاوایلقرنبیستمدرآسیابودوشایدسبکشعر
فارسیمیتوانست،بهویژهبهدنبالانقالبهاومبارزاتسیاسیپیدرپیازجملهدر1۷89
درفرانسه،18۴8درسراسراروپا،18۷1درکمونپاریس،19۰5درروسیه،19۰8در

عثمانیو1911درچین،مسیرپویاتریدرپیشگیرد.

جبرباوری تاریخی و دیالكتیک ضرورت و آزادیآریانپوردرکالسودرنوشتههایش
پویاییتاریخ،بهمعنیگذارازفئودالیسمبهسرمایهداریوازسرمایهداریبهسوسیالیسم،
راضرورتتاریخییاجبرتاریخمیدانست.برایمثال،دربحثآیندۀشعرفارسیمیگفت:

میتوانگفتکهدردهههایاخیر،علیرغمموانعداخلیوخارجی،بااضمحالل

1۳۳آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۲۳۳-۲۳۲.
1۳۴آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۲۳۳.



امیر حسین آریان پور و تدریس جامعه شناسی مارکسیستی در دهۀ 1340 ۴1۲

فارسیکه آیندۀ زمینۀشعر نظامیصنعتی، بهسوی وسیرجامعه فئودالیسم
قرارخواهدداشت، ازشعرگذشته باالتر واقعگراییدرسطحی لحاظ از مسلماً
فراهممیآید.دگرگونیهاوحتیبیبندوباریهاوپریشانیهایشعریمعاصررا
میتوانضرورتیتاریخیوطلیعۀجبریشعرانسانیفردادانست.انتظارمیرود
اقتضایتکاپویروزافزونجهانترقیخواه،تحولعمومیجامعۀماوبه به که
همراهآن،تحولشعرفارسیسرعتگیردومراحلتاریخیپیمودهنشدهباجهشی

طیگردد.1۳5

“انتظار به مشروط گرچه پیمودهنشده،” تاریخی “مراحل کردن مفهومطی اینجا در
در تاریخ پویایی از درک این میرساند. را تاریخ سیر اجتنابناپذیری است، میرود”
از مارکسیسم، مخالفان است. بوده قوی کمونیستی جنبش در و مارکسیستها بین
زمانمارکستاکنون،ماتریالیسمتاریخیرابهسببادعایاجتنابناپذیریکمونیسمبا
عناوینتاریخگرایی(historicism)،جبرگرایی،ساختارگراییومتافیزیسمنقدکردهاند.
بیگمانادعایحتمیتگذارازجامعۀطبقاتیبهجامعۀبیطبقهرادرآثارمارکسو
انگلسهممیتوانیافت،اماآنهادردوجبهۀنظریوایدئولوژیدرجدالبودند،یکی
درتقابلبانظریههایایدئالیستیتاریخ،ازجملهتصادفیبودنواتفاقیبودنتحول،
با اینها،ودیگریدرمقابله تاریخ،تقدیرگراییومانند الهیبودنومقدربودنسیر
با ماتریالیسممکانیستیوجبرباورانهوازجملهنظریۀنیروهایمولده.آنهادرمقابله
تاریخراعرضهکردندونقشتعیینکنندۀخداو“ایدۀ ایدئالیسمنظریۀماتریالیستی
مطلق”وقضاوقدرراردکردندودرمقابلهباماتریالیسممکانیستیبرنقشآگاهیدر
قالبمبارزۀطبقاتی،ایده،نظریه،علموسازماندهیسیاسیتأکیدکردندوشرایطمادی
وآگاهیرانهجداازهم،بلکهدررابطۀوحدتضدینمطرحکردند.بسیاریازمخالفان
مارکسیسماینروشدیالکتیکیوایندوعرصۀمبارزهرانادیدهمیگیرند،آنهاراازهم
جدامیکنندومارکسیسمراگاهیبهجبرباوریوگاهیبهارادهگراییمتهممیکنند.

آریانپوردرشرایطینبودکهآشکارابهبحثاجتنابناپذیریکمونیسمبپردازدوهنگامی
کهبهآنمیپرداخت،آنرابادیالکتیکضرورتوآزادییکیمیگرفت.برایمثالگفته
است:“قبولجبرگراییتاریخی(historical determinism)باقبولفعالیتوتأثیرانسان
درجامعهمنافاتیندارد.”1۳۶درستاستکهمیتوانهمبهجبرگراییتاریخیمعتقد
بودوهمبهتاریخآفرینیفردیاحزب،امااینهنوزدیالکتیکمارکسنیست.آریانپوربا

1۳5آریانپور،اجمالیازجامعهشناسیهنر،۲۳۳.
1۳۶آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۷۰.
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برشمردنتکاملخارقالعادۀنیروهایتولیدی)کار،علم،تکنولوژیووسایلتولیدی(به
ایننتیجهمیرسیدکه“انسانمیتوانددرحدودامکاناتتاریخیعصرخوددرجامعه
مؤثرافتدوباکوششآگاهانهبرسرعتتکاملاجتماعیبیفزایدوتاریخآفرینگردد.”1۳۷اما
میتوانپرسیدکهسرعتتکاملاجتماعیچیستوچهگونهبهکمونیسممیانجامد؟
مارکسدیالکتیکضرورتوآزادیرابهاینترتیبتوضیحدادهبودکه“انسانتاریخ
ازقبلداده بلکهتحتشرایطیکه نهآنگونهکهآرزومیکند، اما رامیسازد، خود
شدهاند...”وانگلسهمبهتأسیازهگلمیگفتکه“آزادیشناختضرورتاست.”اما
ازاینرابطۀآزادیوضرورتنمیتوانبهایننتیجهرسیدکهکمونیسماجتنابناپذیراست.
آنچهمارکسبرآنتأکیدمیکرداینبودکهسرمایهداریشرایطیاامکانرسیدنبه
کمونیسمرابهوجودآورده،امافرایندگذارازصورتبندیسرمایهداریبهکمونیسمبه
هیچوجهخودبهخودصورتنمیگیردوتحققامکاننیازبهانقالبسیاسیواجتماعی
دارد،آنهمبعدازطیدورانطوالنیمبارزۀطبقاتیدرجامعۀسوسیالیستیکهطیآن
میبایدطبقاتودولتوحزبزوالیابند.نقشآگاهیوروبناطیاینفرایندبهمراتب
مهمتراستتادرفرایندگذارازفئودالیسمبهسرمایهداری.تجربۀسوسیالیسمدرقرن
بیستم،همدستاوردهاوهمشکستآن،ایندرکدیالکتیکیراتأییدکردکهدرفرایند
گذار،روبناوآگاهینقشیتعیینکنندهپیدامیکنند.بسیاریازمارکسیستهاچنین
ادعاییرانفیمارکسیسممیپندارند،اماآنچهدیالکتیکراازدوباوریومارکسیسمرااز

اقتصادگراییمتمایزمیکند،درکوحدتضدیناست.

آریانپوردربحثجبرباوریتاریخیمدامتأکیدمیکردکهجامعهمانندطبیعتبرطبق
قوانینیتغییرمیکندودرصورتشناختاینقوانینودخالتدرآنهامیتوانروندتغییر

تاریخراشتاببخشید.اودراینبحثهاجبرباوریراازتقدیرگراییمتمایزمیکرد:

من و میسازند را من علتها اینکه به اعتقاد یعنی ]جبرباوری[ دترمینیسم
میتوانمعلتهارابشناسموعوضکنم،زیراانسانم،پسمعرفتدارم...اقتصاد
مبنااستوباتغییراقتصاد...آدمهاعوضخواهندشدوافکارنیزتغییرخواهد
کرد.ولیآیامیتوانیمبنشینیمواقتصادخودشکارکند،بلیاقتصادکارخودش
رامیکند،جبرتاریخیعنیاین،ولیمابیتفاوتومنفعلوبیارادهنیستیم...ما
بادخالتدرطبیعتمیتوانیمامورراتسریعیابطئیکنیم،ماباشناختقوانین

جامعهومداخلهدراومیتوانیمتحوالتراتسریعکنیم.1۳8
1۳۷آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴۷۴.

1۳8آریانپور،“آدمسازیوآیندهسازی،”۲1و۲۴.
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آریانپوردرطولزندگیپرازمبارزۀخودتالشکردپویاییتحولاجتماعیرابشناسد
وبشناساندوبادخالتدرآنسیرتاریخراچنانکهپیشبینیمیکردشتاببخشد.
اوهمپیروزیسوسیالیسمرادرچینواروپایشرقیدردهۀ1۳۲۰دیدوهماحیای
سرمایهداریرادرشورویواروپایشرقیدر195۶وهمدر19۷۶درچینوهم
تبدیلآنهارابهبخشیازنظمبینالمللیسرمایۀانحصاری.امااوپویاییتاریخرامبارزۀ
طبقاتیمیدانستوآنراحرکتیزیگزاگیوآکندهازپیروزیوشکستترسیمکرده
بودوشایدبههمینسبب،برخالفبعضیازمارکسیستها،تغییرمسیرندادوتاپایان
زندگیاشبهتحققسوسیالیسموکمونیسمامیدواربود.اودرحالیدنیاراترککرد
کهسرمایهداریوبنیادگراییدینیکرۀزمینرابهمیدانتاختوتازاقتصادیونظامی

تبدیلکردهبودندوفقروخشونتبیشترازهرزمانیبیدادمیکرد.

د. سرانجام بی پایان
اگردردودهۀآخرزندگیآریانپورچشماندازمبارزۀطبقاتیدرسطحدنیاتیرهشدهبود،
درسطحایرانودرمحیطدانشگاهینیزهمهجاعقبگردبرپیشرفتغلبهداشت.در
آگهیترحیماوبهامضایبسیاریازروشنفکرانوهنرمندانآمدهاست:“آموزگاربزرگ
نقدعلمیاجتماعی،جامعهشناس،مترجم،سخنرانونویسندۀتوانا...درگذشت...
دریغاکهبهدالیلیروشندردهههایشصتوهفتادخاموشماند،آثارشاجازهانتشار
نیافت،درخودفروکشیدهشدوسرانجامدرمردادامسال]1۳8۰[پروازکرد.”1۳9درواقع،
اوروندعقبگردفکریوسیاسیرا،همدرایرانوهمدرسایرکشورها،اندکیقبلاز1۳5۷

بهدردتجربهکرد.اودر15مهر1۳55درنامۀمفصلیبهرئیسدانشگاهتهراننوشت:

عالی آموزشی مؤسسات بسیاری در ]1۳55-1۳5۴[ گذشته آموزشی سال در
موجیعمومیبرضدهرگونهترقیخواهیبرخاست،چنانکهدرمحلکارمن
کسانیدهانبهاعتراضگشودندکهاستادزبانانگلیسینبایدازجنساناثباشد،
دختراندانشجوونیزبانوییژاپنیکهدردانشکده]الهیات[درسمیخواند،باید
خودرادرچادربپوشانند،وتبلیغعقاید)ونهترویجعلموتحقیقدرحقایق(باید
هدفهمۀدرسهاباشد.درموردمنکهعهدهداردرسهایتاریخفلسفۀغربی
وجامعهشناسیبودم،اعتراضمیکردندکهچرامردمغیردانشجوودانشجویان
من درکالسهای ‘بیحجاب’ دختران آنجمله، از و دیگر آموزشی مؤسسات

طاهری، در نیز 1۳8۰(؛ مرداد 1۳( ملت 1۳9روزنامۀ
غروبفیلسوف،۲5۶-۲5۴.
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حضورمییابند،چرامنبهجایرعایتاکیدمقرراتصوریمانند‘حاضروغایب
کردن’وجزوهگفتنونمرهدادنوامتحانکردنواطاعتکورکورانهخواستن
وسختگرفتن،باجلبمحبتواعتماددانشجویان،آنانراباروشهایعلمی
علم زعمدشمنان به )که اجتماعی تکامل و تکاملطبیعی نظریههاییچون و
و آزادفکری من کالسهای در چرا میکنم، دمساز است( خارجی’ ‘مجعوالت
نقادیجانشینمعتقداتعرفیمیشودوحتیبزرگانیچونافالطونوارسطو
وابنسیناموردانتقادقرارمیگیرند،چرادانشجویانبهالهامکالسهایمن،از
تعالیمقرونوسطاییرومیگردانندوازمحضرومنبرکهنهپرستانمیگریزند.1۴۰

بابهقدرترسیدناینمکتبفکریوسیاسیدر1۳5۷،ضربوشتمآریانپوردر
دانشگاهوبیرونازآنادامهیافت،درحالیکهبسیاریازدانشجویانوهمکارانشبه
و تسویۀفکری بهمیدان ایران دانشگاههای امادرحالیکه برخاستند. او از حمایت
فیزیکیتبدیلشدهبودند،تحوالتیکهدرنظریۀاجتماعیدرسطحبینالمللیشکل

میگرفتنیزبرایاوچیزیجزروندیقهقرایینبود.

بر سرمایهداری قطعی پیروزی معنی به تاریخ،” “پایان بانگ شوروی، سقوط با
از که تاریخی انداخت؛ طنین دانشگاهی جهان در متنوع الحان با سوسیالیسم،
در )تز( برنهاد این برسد. پایان به کهن نظم پیروزی با نمیتوانست آریانپور دید
نظری عرصۀ در که مارکسیسم، حذف صورت به دانشگاهی و روشنفکری زندگی
واقع، در شد. نمایان میرفت، شمار به حاکم ایدئولوژی و جهانبینی برای رقیبی
زمینههایچرخشدرنظریهقبلازبرچیدندیواربرلنوسقوطبلوکشرقفراهم
شدهبود.مجموعۀنظریههاییکهمسعودزوارزادهآنهاراپسائیت(post-ality)نامیده
فرهنگی، چرخش و گفتمانی چرخش زبانی، چرخش جمله از آنها، پیچوخمهای و
میدادند، تشکیل را آریانپور آموزشی و نظری هستۀ که را مفاهیمی و ایدئالها
و بیدادگری و نادانی و “ناداری زدودن انسان،” از انسان بهرهکشی “پایان جمله از
جنگ،”تکاملاجتماعی،“نفیساختطبقهایجامعهوبازیافتتجانساجتماعی،”1۴1
بهپرسشگرفتندوتحتعنوان“ابَرروایتها”طردکردند.1۴۲تاریخکهبرایآریانپور
علم،یعنیدرکجامعهشناختیازگذشته،بودبهروایتوحکایتوقصهگوییتبدیل

1۴۰امیرحسینآریانپور،”نامهبهرئیسدانشگاهتهران،“ 
درطاهری،غروبفیلسوف،199-198.

1۴1آریانپور،زمینۀجامعهشناسی،۴5۳و۴۶9.
142Mas’ud Zavarzadeh, “Post-Ality: The 

(dissimulation) of cybercapitalism,” in Mas’ud 
Zavarzadeh, Teresa Ebert and Donald Morton 
(eds.), Post-Ality: Marxism and Postmodernism 
(Washington, D.C.: Measonneuve Press, 1995), 1-75).
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را ومکان برمحدودیتهایزمان انسان پیروزی تاریخی اهمیت اوکههمواره شد.
برایدانشجویانتوضیحمیدادومعنیآنرابرایتاریخآفرینییادآوریمیکرد،با
اوکه اکنون”محدودمیکردند. به“اینجاو را انسان افق نظریههاییمواجهشدکه
علمرادستاوردتالشهمۀبشریتمیدانستباایدئولوژیبومیگراییوبومیسازی
دانش،بهویژهعلوماجتماعیوانسانی،مواجهشد.درحالیکهآریانپوربهتجربههایی
هرچندکوچکعنایتداشتوبدانهادربرهۀجهانیــتاریخیشانمعنامیبخشید،
باغلبۀروزافزونروزمرگیبرنظریۀاجتماعیروبهروشدهبود.درایندنیاینظری،
هویت، مانند مفاهیمی ایدئولوژی، و طبقاتی مبارزۀ طبقه، چون مفاهیمی جای به
برخوردتمدنهاوگفتمانرایجشدندواستثمار،ستم،انقالبوحتیسرمایهداریاز
نظریۀاجتماعیراندهشدند.انسانکهدردنیایفکریآریانپورتوانآنداشتکهدر
کهکشانراهشیریبهسایرموجوداتهوشمندبپیونددوباهم“حلقۀبزرگ”وحدت
بهدرونبدن،جنسیت،عشیره، بایست اینمحیطنظریمی ویکسانیبسازند،در

نژاد،ده،محله،مذهب،فرهنگوپوستخودبخزد.

بااینکهامکاناتتحقیقوتألیفآریانپوردردودهۀآخرزندگیاشبسیارمحدودبود،
ازآنچهدردستاستروشنمیشودکهمرعوبچرخشهایسیاسیونظرینشد.
دریکیازآخرینگفتوگوهایشدرشهریورومهر1۳۷۳،درپاسخبهسوالیدربارۀ
شرایطوعللگرایشنسلهایجوانتربهمقوالتینهچندانتازهچونشالودهشکنی،

آشنازداییوصورتگراییگفت:

معموالًدردورههایبحرانی،براثرپیشآمدنحوادثغیرمترقبواحیاناًبرآورده
پرشور حساس جوانان مخصوصاً و مردم بسا جامعه، انتظارات از برخی نشدن
ناشکیب،بهسائقۀشکستخوردگییادلشکستگی،درمغاکنومیدیوبدبینی
انسانی اندیشۀ کارایی حتی و اجتماعی آرمانهای به نسبت و میافتند فرو

بیاعتمادوبیاعتنامیشوند.گوییبهزبانحالمیگویند:

روزگارانگشتومادیگرشدیم
آتشیبودیموخاکسترشدیم

از برخی اگر بنابراین، و است آرمانزدگی عصر است، بحران عصر حاضر عصر
در یا برتابند روی آرمانها از هنری نقادان و هنرمندان منجمله روشنفکران



۴1۷ ایران نامه، دورۀ جدید، سال ۱، شمارۀ ۱، بهار ۲۰۱۶/۱۳۹۵

حسرتنوبهکهنهگرایندودرخلقهنربینشدرونهرافدایآرایشبرونهکنند،
شگفتنبایدبود.بااینوصف،دریافتنهمۀعاملهایمؤثردرگرایشهایهنری

صورینیازمندتحقیقاست.1۴۳

اجتماعی و تاریخی را نظری آریانپورچرخش که است روشن مختصر پاسخ این از
ـتاریخیسرمایهداریمعاصرمیدانست، ارزیابیمیکرد،آنرامحصولبحرانجهانیـ
مؤلفهایازمبارزۀبینماتریالیسموایدئالیسمبهحسابمیآوردومانعیهرچندموقت
درراهخلقدنیاییفارغازبهرهکشیانسانازانسانمیدانست.دراینپاسخ،خوشبینی
بهآیندهدرتقابلبامغاکنومیدیوبدبینیبربسترعقبگردهاوشکستهایتاریخی

مبارزۀطبقاتیدرقرنبیستممیدرخشد.

شاهرخ گفتوگوی دریاَوش، درخت سایۀ 1۴1“زیر
طاهری، در آریانپور،” امیرحسین دکتر با تویسرکانی

غروبفیلسوف،۲19-۲18


